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ভূমিকা । 

আযুর্কেদীয় পরিভাঁষাপ্রদীপ ইুদ্রিত ও গ্রকাশিত হইল। শুচিকিৎসক বলিয়া 
বথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শান্তজীনঃ ভূয়োদর্শন, রোগনির্য় ও যথাশান্ত 
ব্যবস্থাবিধান যেরূপ ওয়োজনীয়-যখযথ নিখ)ততাবে ওষধ গ্রস্ত শিক্ষীকরণও 
সেইরূপ ব! ততোধিক প্রয়োজনীয় ! পরিভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন না! হইলে দ্রব্যদকলের 
পরিমাঁণাঁদি ওধধমোদকাদি প্রস্তুত বিধি, তৈলঘ্বতগুড়াঁদির পাঁকগ্রণালী বিষয়ে 
জান জন্মে না। পরিভাষা ব্যতিরেকে যখন ওধধাদির প্রস্তত বিধি সহজে অবগত 
হইবার অন্য কোন উপাঁয় নাই, তখন চিকিৎসক বলিয়। অভিহিত হইতে হইলে 

পরিভাঁষাগ্রন্থ পঠি করা! যে একান্ত কর্তব্য তাহা নিশ্র রাজন। 

যদিও প্রাচীনগ্রস্থসমূহে পরিভাষোক্ত বিষয়গুলি বিশ্সিপ্তভাবে উদ্ভিখিত হইয়াছে, 

এবং বৃদ্ধবৈপ্যান্নমৌদিত কতিপদন পরিভাধাও দেখিতে পাঁওয়া৷ যায়, কিন্ত সেই সকল 
বিরোধযুক্ত বচনসমূহ দ্বার! পারিভাষিক ফলিতার্থ বোঁধ করা এক প্রকার অসাধ্য । 

সেই জন্য এবখাঁনি সুমীমাংসিত পরিভাাগ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া আমরা 

মহামতি গোঁবিদ সেন কৃত পরিভাষা প্রদীপ নামক মংগ্রহগ্রন্থ মুদ্রিত করিল!ম। এই 

গরিভী'যা"প্রদীপ চারি থণ্ডে বিভক্ত "ও অনতিবিস্তৃত গ্রন্থ ; এই গ্রন্থোক্ত বিষয় 

মকলের শ্রেণীভাগ, ত্রমধিগ্তাস ও বিরুদ্ধ বান সকলের মীমাংসা অতি সুন্দব। 
কিন্ত গ্রন্থের যে কয়েক খানি পাঁগুলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল, ভাঁহা দেখিয়া মুদ্রা 

ক্ষণের আশা একপ্রকার বিলুগ্তই হইয়। ছিল। কারণ পাঁওুলিপি সকলের পাঠ 
অনেক স্থলে বিভিন্ন, মূল অবিশুদ্ধ, এবং টাকাও অপাঠ্য। স্থানে স্থানে মূল ও 
টীকার গাঁঠ এমন বিবৃত যে তাঁহা দেখিয়া অর্থপ্রতীতিই হয় না। উক্ত কারণেই 
রং অনেক মহত্ব এ বিষয়ে পুর্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই এই 
রিভাষ৷ পুস্তক প্রকাশিত করিতে সফলকাম হয়েন নাই। এই সকল কারণে 
ফান হইলেও পুস্তক খাঁনিতে আমাদিগকে কিরূপ পরিশ্রম করিতে ছে 
ছা ছৃতবিগণ অনায়াসেই হম করিতে পারিবেন। . 



থ ] 

এক্ষণে সাহস করিষ্। বল যাইতে পাবে ফে, পরিভাষাপ্রদীপ সাধ, ণের উপযোগী 
হয়৷ এতদিনে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল টাকা! ও তদনুগত সরল রঙ্গানুবাদ 
প্রদত্ত হইয়াছে। চিকিৎসক, শিক্ষার্থী ও আযুর্ধেদানুশীলনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট 
এই গ্রন্থথানি যে একাস্ত গুযোজনীয় তাহা নিঃসংশর়ে বল! যাইতে পারে। ইহীতে 
বিভিন্ন প্রকারের মান, অভাবে দ্রব্যগ্রহণ, আর্ ও শুক্ভেদে দ্রব্য গ্রহণ বিধি, কাথ 

ও স্লেহাদিসাঁধন বিধি, পর্ক শ্নেহাদির স্থিতিকাল, বমন খিরেচনাঁদি পঞ্চকর্ম। ধৃম, 
কবল, গণুষ, রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি বিষয় ও পাঠ্ভাষিক শব সকল সুন্দর ভাবে 

বিবৃত হইয়াছে । অন্মতগ্রকাঁশিত অন্তথান্ত গ্রন্থের সার ইহাও যে চিকিৎসক সমাজে 

সম্যক আদৃত হইবে এরূপ আশা এক্ষণে করা যাইতে :পারে। 

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এস্থলে বক্তব্য-আমাদের এই আযুব্রদ বিগ্ভালয়ের সষোৌঁগা 

আহুর্কোদাধ্যাপক পুজ্যপাঁদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্ভারত্র মহাশয় ও 

বঙ্ধুপ্রাব্র ভক্তিভাঁজন গুযুক্ত চক্রশেখর কাব্য কাব্যতীথ কবিরত্র কবিরাঁজ মহাশয় 

এবং লক্কপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ গ্ীযুক্ত কুববিহারী কাব্যতীথ ধশ্বস্তরি মহাশয় এই পুস্তকের 

সম্কলন সংস্করণ ও অন্বাঁদ বিষয়ে যে অসাধারণ ঘত্ত ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্ন্য 

আমর! তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। সুচিকিৎসক শুভ কাঁঙিকচন্ত্র 

কবিভূষণ, আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছা শ্রীমান্ শ্তামনীরদ সেন পু বৈগ্রত 
ও ভ্রীমান্ যতীন্দ্রভূষ্ণ গুপ্ত চৌধুরী বৈদ্ধরদ্র এব্ষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। 

ভ্রীদেবেন্দনাথ সেন কবিরাজ 
১৫. 

০০1১4 নাথ সেন প1বরাজ 
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পরিভাষ। প্রদীপঠ। 
প্রথমঃ খণ্ডঃ। 

নমোহস্ত নীরদম্থচ্ছ-বপুষে পীতবাসসে । 

যস্যাস্যেন্দুন্থধাং বংশী পপৌ শব্ম্বরূপিণী ॥ 
কুষ্ণবল্পভসেনস্ত তন্ুজেন বিতন্যতে। 

জ্রীমদেগাবিন্দসেনেন পরিভাষাপ্রদীপকঃ 1 

পুর্বৈর্মু্নিভিরাদিফট স্বে স্বে তন্ত্র কচিৎ ক্কচিৎ। 
পরিভাধা ময়া সা সা সমাহত্য বিলিখ্যতে ॥ 

ধ্বাস্তে পথি চরিঞুণাং যথ! দীপঃ প্রদর্শকঃ । 

নানা শান্ত্রজ্ঞভিষজাঁং সংগ্রহোহয়ং তথা! ভবেও ॥ 
০ প্র ক পিউ এট, পা” সপ জ 

প্রথন্ন এও । 

শ্কম্বরূপিণী ব'গ দেবী বংশীচ্ছলে ধাহাঁর মুখেন্দুস্তধা পান করিয়ীছিলেন--সেই 

নীরদনিশ্মলবপুঃ পীতাঁরধা'রী শ্রীরুষ্ণকে নমঙ্কার করি। কৃষ্কবল্লভসেনের তন্র 
জমান গোবিন্দ সেন কর্ভক এই পরিভাষাপ্রদ্দীপ নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হুইতেছে। 
প্রাচীন মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যে সকল পরিভাষা বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 
অমি ষেই গুলি সংগ্রহ কবিয়া যথাঁধথ ভাঁবে লিপিবদ্ধ করিতেছি । অন্ধকারে 
গ্মন্শীল পথিকের গরদীপ . যেমন. পথপ্রদর্শক; . নানশক্রব্ৎ চিকিৎসকগণ্ল এই 

৮১০০ অপ পার ৮.৫ ক্র সপ সং ** জা প্র বার -এারএএপ  ৭ অসশ স্পা ঈদ 



২. পরিভীষাপ্রদীপঃ | 

খখৈশ্চতুর্ভিরাদিউঃ সংগ্রহো৷ নাতিবিস্তুরঃ। 
বৈষ্ঠাঃ কুর্বব্ত্র তং ব্যবহারার্থমুগ্ততাঃ ॥ 
অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিদ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ। 

পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপীভূতাঃ স্ুনিশ্চিতাঃ ॥ ১ 

অথ প্রথমতো৷ মানসুত্রং লিখ্যতে। 
পরিমাণং বিনা ক্কাপি নাগদাজ্জায়তে ফলম্। 

তগ্রাৎ সর্বের যতন্তেহত্র পরিমাপবিধো সদা ॥ ২। 
শা পিরস্থাহ 

ন মানেন বিনা যুক্িররব্যাণাং জায়তে কচিৎ। 

অত্রঃ প্রয়োগকার্ধ্যার্থং মানমত্রোচাতে ময়া ॥ ৩। 
অন্যচ্চ 

মানাপেক্ষিতমাচা ধ্যা ভেষজানাং প্রবল্পনম্। 

মেগিরে যৎ ততো মানমুচ্যতে পারিভাষিকম্(। ৪1. 
২ পপ পপ ৬৫ পিউ শপ ক শী শপ পপ গা অত জা গা ৯৮ সপ 

তত) (মূ! ন্) মতা ভদানানাব্দং ভবতি | 8৪ 11 

৯৯৭৭ ০৯৪০৬ ৮ শি পাত এপ পারা পাপ ৪ ০৫৩ ছা পা পপ অপর সপ ৪৮০ ০০০ ০০৭21 রর এন সপ 

সংগ্রহও সেউবপ রি হউবে। ইহা চারিখণ্ডে বিরত গু ॥ আনতিমিস্ 

অভএব প্রয়েগগেচ্ছু চিকিৎসকগণের ইহা আদবীয় হইবে; অন্ধকার স্থানে দীপ 
যেমন সকল বস্থর প্রকীশক হয়ঃ তন্রপ আমুর্ষেদশান্ত্রে যে সকল বিধি অবান্ত মনক্ক 
বা ঈধদাক্ত অথবা! সন্দেতযুক্ত, পরিভাঁষ। তাহাদের প্রক'শক হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ 

অনন্তর প্রথমে মানুত্র লিখিত হইতেছে 
পরিমাণ বাতিরেকে ওঁধধে কুত্রীগি ফল হ্মনা; ভজ্ঞন্ত চিকিংসকগণ 

পরিম'ণনিয়ূমে সর্বদা দৃষ্টি রাথিবেন। শী্গ ধরও বলেন--মাঁনপরিজান ভিন্ন কখনই 
ভেষ্জডবোর ফৌগঞ্জিয়া সম্পন্ন হইতে পাঁরে নী; অতএব প্রযগকার্ধ্যার্থ পাঁরিভী্বিক 
পরিমাণ লিখিত হইতেছে। আর আীর্ঘগণ ওঁধের কক্পনাকে মানাপেক্গিণী 
লিগ মনে করেন) সেই হেতু ও পারিভাষিক মনি কথিত, হইতেছে | ২--৪ ... , 



প্রথম খওড। 

অথ কালিঙ্গপরিভাষ! । 

জীলান্তরগতৈঃ সূর্যাকরৈর্বশীক্চবিলোক্যতে । 
যড় বংশীভিমরীচি: স্তা তাভিঃ ষড়ভিশ্চ রাজিকা ॥ 

তিস্থভীরাঁজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। 
যবৌহষ্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুপ্ধা স্তাৎ তচ্চতুষটয়ম্। 
ষড়ভিশ্চ রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধামকোৌ ॥ 
মাধৈশ্চতুভিঃ শাণঃ স্যান্ধরণং তন্লিগদ্াতে ॥ 
টম্কঃ স এব কথিতস্তদ্রয়ং কৌঁল্ উচ্যতে। 

ক্ষুদ্রো মৌরটকম্চাপি ৭" দ্রংক্ষণঃ স নিগগ্তে ॥ 

কৌলঘয়ঞ্ কর্ষ? স্তাঁ স প্রৌক্তঃ পাণিমানিকঃ | 

অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিত পাণিশ্চ তিন্দুকম্॥ 

বিড়ালপদকঞ্জেৰ তথা যোঁড়শিকা মতা! । 
করমধ্যে! 'হংস্পদং স্থৃবর্ণং কবড়গ্রহঃ ॥ 

এভদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তন্মপ্যে প্রথমে কালিঙ্গমান কথিত 

হইতেছে | 

গবাক্গাদিগত স্য্যাকিরণের মধ্যে যে গর ক্ষুদ্র পদাথবিশ্র দেখা মার ভাহাকে 

বংশী বা ধ্বংসী কহে। এইরূপ ৬ বংশীতে এক মরীচিং * নরীচিতভে ১ বাঁজিকা, 

ও বাজিকাঁতে ১ সর্প, ৮ সর্ষপে ১ ফ্ব) ৪ যবে ১ গুজা এবং ও গ্িগ্গাতে ১ মাঁষা 

হইয়া থাঁকে ; মার অপর নাম হেম ও ধামক | ৪ মানার এক শীণ৯ শাঁণকে ধবুণ 

ও টন্ক কহে। ২ শাঁণে ১ কোল ( তোলা); কোলের অপর নাম ক্ষুদ্র, মোঁরটক ও 
দ্ক্ষণ। ২ কোলে ১ কর্ষ; কর্ষের নামান্তর--পাণিমাণিক, অক্ষ, পিছু, পাঁধিতল, 
কিঞ্চিৎ পাণি, ভিন্ুক, বিড়ালপদক, যোঁড়শিকা, করমধ্য, হ'্সপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ 

এ রা হ * শ 2৯৪ 1 এআ বটি দাও দলা (৭ টা ৩ ৮৮ ইডি ৫4 তি 



উড়ম্বরঞ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগগ্ভতে। 
স্যাঁৎ কর্ষাভ্যামদ্ধপলং শুর্তিরষ্টমিকা তথা | 
শুক্তিত্য। পলং জেয মুষ্টিমাঅপ্চতুর্ঘিকাঃ 
গ্রকুধঃ ঘোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীন্ক্যতে ॥ 

পলাভ্য।ং প্রস্থতিজ্ঞেয়া প্রস্থতঞ্চ নিগছ্াতে । 

প্রস্থতিভ্যামগ্তলি; স্তাৎ কুড়বোহ্ধশরাবকঃ ॥ 

আম্টমানঞ্চ স জ্েয়ঃ কুড়বাত্যাঞ্চ মাণিকা। 

শরাবোহফ্টপলং তদ্জ জ্েয়মন্ত্র বিচক্ষণৈঃ ॥ 

শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশচতুঃপ্রন্থৈস্তথাটিকম 
ভাজনং কংসপাত্রেচ চতুঃয্টিপলঞ্চ তৎ | 
চতুভিরাঢকৈদ্রোণঃ কলসে| লন্বণোহম্ণঃ। 
উন্মানঞ্চ ঘটে! রাশির্রোণপব্যায়সংজ্জিতঃ ॥ 

দ্রোণাভ্যাং সৃর্পকুন্তে চ চতুঃযষ্টিশরাবকঃ।, 
সুর্াত্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বৃহদডোণী চ সা' ন্মৃতা & 

ও উঠন্বর। ২ বর্ষে অঙ্গল $ অর্দপলকে শক্তি ও অষ্টমিকা কছে। ২ শুক্তিতে 

১ পলন পলের প্ধ্যার- মুষ্টি, আহ, চতুখিকা- গ্রকুধণ মৌড়ধী ও ব্বি। ২"পূলে ১ 

 প্রশ্থতি বা প্রক্ত | ২ পস্থাতিতে ১ অঞ্জলি, অঞ্জলি পর্যায়--কুড়ব। অদ্ধশরাব ও 

অইমান। ২ খুঁড়বে ১ মাণিকা। অথাৎ ১ শরাঁর বা আষ্টপল ! ২ শরাবে ১ গ্রস্ত, 

৪ গ্রষ্থে ৯ আক ; ইহ অন্ত ন'ম--ভীঁজন, কংস ও পাত্র অর্থাৎ ৬৪ পল। 5 

আঁঢ়কে ১ দোদ । দ্রোখের পধ্যার ফথাকলস, ল্ষণ। অন্ধণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। 

২ কোণে ১ কপ বাঁ বুক অর্থাৎ চতুর শরাব। ২ স্থপেঁ১ জোণী বা (বাই) 

ভেরগাভ্যাঞ্ধ ভবেদ্জোণীবাহো! গোণী চ সা স্বৃতেতি -ভাবকাশে পাঠ:। 



প্রথমত খ 921 ৫ 

" দ্রোনীচতুষটয়ং খারী কথিত! সুঙগবুক্ধিভিঃ। 
চতুঃসহত্রপলিক! ষবত্যধিক। চ সা ॥ 
পলানাং দ্বিসহত্রঞ্চ ভার এক: প্রকীন্তিতঃ। 
তুলা পলশতং চ্ছেয়। সর্বধত্রৈব বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫ ॥ 
মাষটস্কাক্ষবিলানি কুড়বঃ গ্রস্ত আঢকঃ। 

রাশির্জোণী খারী চেতি যথোত্বরচতৃগুণাঁঃ ॥ ৬॥ 
গুগ্তাদিমানমারভ্য যাবৎ স্তাৎ কুড়বস্টিতিঃ | 

দ্রবারশুক্ষদ্রব্যাণাং তাবম্মানং সমং মৃতম্ ॥ 

প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুপঞ্ দ্রবার্য়োঃ। 

মানং তথা তুলায়াশ্চ ছিগুণং ন চিৎ স্বৃতম্॥ ৭ ॥ 
সৃদ্বৃক্ষবেণুলৌহাদের্ভা গং ষচ্চতুরঙ্গুলম্। 
বিস্তীরঞ্চ অথাদ্ির্ক তন্মানং কুড়বং বদেহ ॥ ৮1 

ক্ষত 5৩. পি তি শপ পীপিদকীদ ৮ পাপা দি সিভি তল অর, সি 5 * শ্তি ৭৮০৮ শী ১ 2 ৩৮ এস সপ ১০০ উজান প্্টপটী 

পে গজ এ রা 

সহদাদোণী। ৬ চছণীতে ৯ পারী অথাৎ ১৯১৬ পল ১৮৯৭ পানে 5 ভার । 
শ সি 

১০* গুলে ১ তুল] মাঘ) টঙ্ব অক্ষ) বিশ্ব, কুড়ব, প্রপ্ঘ, আটকা বাশি দ্োণী ও রি. 

সপ ০০, উন ++ করনা এ 8:14 ৮ 4848-53 
ইজারা যথাক্রমে চঁদি ঢারি ৫ আদিক অগা ৪ মানায় ৯ উহা, ও ১১ সঙ্গ ম রা 

ইত্যাদি ॥ ৫1৬ ॥ 

গঞ্জ হইতে কুড়ব পর্যান্ত দ্রব কি আত (কাঁচা) কি শুদ্ধ নকল দ্রবোরই 

পরিমীণ সমন সমান । কিন্ত প্রস্থ পরিনাণ হইতে জব ও আরবন্ত্র দ্বিগুণ পরিমাণে 

গৃহীর্ক হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন দ্রব-বা কাচা বস্থু ১ প্রস্থ লইতে বলিলে ১ প্রস্থ 
(/২ দের) না লইয়া ২ প্রস্থ (5৪ সের ) লইভে হইবে ; কিন্ত তুলাঘানের দিগ্তণ 
কথন গৃহীত হর না ॥ ৭ | ৃ 

মৃত্তিকা কাষ্ঠ, বংশ ও লৌহাঁদি নিশ্মিত চতুরঙ্কুল বিশ্থীর্ণ ও চন্রক্ুল গভীর 
পাত্রের যে পরিমীণ অর্থাৎ ভাতে যে পরিমিত পদার্থ আবস্থিতি করিতে পারে, সে 
গিরিমাণ এক কুড়ব 1৮ | 



পরিভীধা-প্রদীপঃ। 

যদৌষধন্ত গ্রথমং যস্য যোগস্য কথ্যতে। 

তন্মান্মৈব স মোগে। হি কথ্যতে তত্র নিশ্চয়? ॥ ৯ ॥ 

ইতি কাখলিজপারিকখষণ। 

অথ মাগধমানগ্। 

ত্রসরেণুস্থ বিচ্েয়ঃ ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ। 
ত্রসরোণোস্ত পধ্য।য় নান! বংশী নিগগ্াতে ॥ 

মড়.ৰংশীভির্মরীচিঃ স্যাৎ যখারীচ্যস্তু সর্ষপঃ। 

ধটুসমপৈর্যবন্থেকো গুধ্রৈকা চ যবৈস্ত্রিভিঃ 
গো(তিদশভিঃ প্রোক্তো ম।ষকে। ব্রন্মণ। পুরা 

হেমশ্চ ধামকশ্চৈৰ পর্যযয়্তস্য কীর্তিতঃ ॥ 

চতুরভির্মাধকৈঃ শীণঃ স নিদষন্ক এব চ। & 
শণৌ ছো দ্রংক্ষণং বিষ্ভাৎ কোলং বটকমেৰ চ 

নি পাপ দত | সস জপ্ত এ | পপ পি | সি জা পি শি ও আকসা পু সপ সাপ পি সাপ পপর পপ টি বি আপা 

যে হৌগে সে ওষধ প্রথমে উক্ত হয, সেই যোঁগ সেই উমধের নাছে কছি 

হয থাকে । যেগন পবঙ্গাদি ব্ীতে 'লপ্গশুথখ্মরিচানি?ঃ ইত্যাদি, গ্রথামে লব 

উক্ত হইথঠছে ॥ ৯, 
। কালিঙ্গপরিভাষ! সমাপ্তা | । 

অতঃপর ম'গধমীন কথিত হইভেছে-- ব 

ত্রিশ পরমাঁণুতে ১ ব্রসবেণু । ত্রসরেণুর অপর নাঁম বংশী | * বংশীতে ১ মরীচি 
* মরীচিতে ১ সর্ষপ | ৬ সর্ষপে ১ বব। ৩ যবে ১ গুপ্রা। ১০ গুগ্জায় ১ মীষা 

গাঁযার পর্য্যাযস্্হেম ৪ ধামক | ৪ মাষায় ১ শাঁণ। শাঁপের অন্য নাম লিক্ক ও টহ 

কেহ কেহ ধন্গ শহ্ধও শাঁণের নামান্তর বলেন। ২ শাঁদে ১ ড্রংক্ষণ। জংগণে 
হাজার পানি 

* ধরণপকোহত বোধান অন্তত পাপপধ্]ায়ে লিখিতাৎ। 



হিসি চি 

কর্ষার্থধং ছিগুণং র্ ছবর্াক্ষমের চ। 

 কিঞ্চিদবিড়ালপদকং পিচুঃ পাঁণিতলং তথা ॥ 

_উড়ুম্বরং তিদ্দুকঞ্চ কবড়গ্রহমেব চ। ] 
ছে স্ুবর্ণে পলার্ঘং স্যাৎ শুক্তিরষ্টমিকা তথা ॥ 
দ্বে পলার্ধে পলং মুষ্িঃ প্রকুষ্ণণ্চ চতুর্থিক! । 

_ বিল্বং যোড়শিকাজঞ্চ দে পলে প্রস্তং বিছুঃ ॥ 

কুড়বঃ প্রশ্যতাভ্যাং শ্যাদপ্জলিঃ স নিগছাতে। 

অফ্টমানং শরাবাদ্ধং ত্য পর্য্যায়মের চ £ 

কুড়বাভ্যাং মাণিকা স্তাশ শরাবোহষপলং তথ! | 
মাণিকাত্যাং ভবেৎ প্রস্থো জ্ঞেয়ঃ যোড়শভিঃ পলৈঃ ॥ 
চতুঃপ্রশ্থৈরাঢকঃ স্তাৎ পাত্রং কংসশ্চ ভাজনম্। 
অয়ং ভিষগৃভিরাখ্যাতশ্চতুঃষষ্টিপলৈরিহ ॥ 
চতুর্ভিরাঢুকৈর্রোণঃ কথিতঃ পূর্ববসুরিভিঃ। 
ঘটঃ কলস উন্মানো লম্বপোহশ্ণ এবচ | 
দ্রোণপর্য্যায়নামানি কীন্তিতাঁনি ভিষথরৈ2 

অয়ঞ্চ পলসংখ্যাতঃ ষট্পঞ্চাশচ্ছতঘ্বয়ম্॥ 

পর্যার়--কৌল; বটক ও কর্ষীর্ধ। ২ দ্রংক্ষণে ১ কর্ষ। কর্ষের অপর নাঁম-স্নুবর্ণ, 
অক্ষ, কিঞ্চিৎ, বিড়ালপদক, পিছু, পাঁপিতল, উড় হ্বর তিন্দুক ও কবড়গ্রহ।, 
ঠ পলাদ্ধ ;. পলার্থকে শ্তক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ পলার্দে ১ পল ;. 

পলের পর্্যাুষ্টি প্রকুঞচ চতুর্থিকা, বিশ্ব, ফোঁড়শিকা ও আম্র। ২. পলে, 

১ প্রন) ২ প্রস্থতে ৯ কুড়ব ? কুড়বের নামন্তর-অঙ্গলি, আমান ও পরার 
২. কুড়বে ১: মাঁণিকা. রাহ শরাব বা আপল- ২. মাণিকার ১ প্রস্থ বা ৯৬ পল। 

-প্রস্থে, ৯আটিক; আটকের: পর্ধ্যার-পান্র, কংস ও ভাঁজন, অর্থাৎ ৬৪ পল 
রর 

৯৮1, 
পি সি শর ঠ ৮০ রী টে ০ / 

] রা ণঃ এক দাগ ভয়ের আন্ত নাম পট কলম... উন. রদ ,*- 
2৮১0 052 শক হাতি 



(৮ পবিভাষা-প্রদীপঃ | 

দ্রোণাভ্য।ং সুর্পকুত্তো চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ। 

সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদৃদ্রোণী বৃহত্দ্রোণী চ সা স্ৃতা %। 
দ্রোণীচতুটয়ং খারী কথিত সৃষ্সবুদ্ধিভিঃ । 
চতুঃসহত্রপলিন1 যবত্যধিকা চ সা ॥ 

তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলাঃ। 

পলানাং দ্বিসহমআ্রীণি ভারঃ পরিমিতো! বুধৈঃ ॥ ১০1 
মাষকঃ শাণভিন্দুকে পলং কুড়বপ্রস্থক। 

রাশির্রোণী খাঁবী চেতি যথোত্তরচতুগুণীঃ ॥ ১১ 
শুক্ষদ্রব্যেঘিদং মানং দ্বিগুণঞ্চ, দ্রবার্জয়োঃ | 

জ্বাতব্যং কুড়বাদুদ্ধং প্রস্থদি শ্রতিমানতঃ ॥ ১২ 1 

অত্র কুদবাদৃর্ধমিতুযুক্তোৌ শবাবস। দ্বৈগুপ্যৎ শ্যাদ্ত্যিত আহ গ্রস্তাদএরল্ঘনল 
ইতি পঙ্থীদিমানমাপভা ইশ্যথঃ। কুদবে কি ছৈগুণাণ নেশ।5 আই 

পুডবাদুর্ীমিতি | আয়নভিসঙ্ধিঃ কুডঝল্ল্যবলোপে পঞ্চমী কুওব বাধগ্রেশৎ 
কেচিদত্র বাচক্ষতে ১ তন্মতে কুঙ্বঙ্াপি দ্বৈগুণ | কুডধাদিতি দিগ ফে্স- 

লক্ষণাণ পঞ্চমীং যে বদপ্তি, তন্মতত কুচবে ছেগশুণাণ নাস্তীতি হথ। সপ ক্দণর্দি 
মানমারভা যত স্তাৎ কুড্বস্টিডি । দবা্রফদ্রবোধু ভুলা” মান" প্রকীতিতষ্ ॥ 
উতি বচনাঁৎ $ অন্তার্ধ, বক্তিকাদিমবিভা কুড়বাঁদর্বাক তুল)” মানম। 4ুউক- 

১ দোণে ২৫১ পল | ২ ড্রোণে ১ সর্প কুস্ত বা চতুতবষ্ট শরাব। * স্বপে ১ “ডাণী, 

বা বৃহদ্দ্রোণী ; ৪ দ্রোণীতে ১ খারী, অর্থাৎ ৪০৯৬ পল । ১** পালে ১লা। 

৯০ তুলায় ব। ১০০৯ পলে ১ ভার ॥ ১০ ॥ 

মাষক, শা, তিশ্দুক, পল, কুড়ব, প্রস্থ, রাশি, ড্রোণী, খারী ও ইহারা যখ্ক্রমে 
চাঁরি চীবিগুণ অধিক ॥ ১১ ॥ 

উপবি কথিত মাঁন শুঞ্ধ বোর বিষষে জানিবে। কুঁডবের পব হইতে খব'বদি 

মানোক্ত ড্রব ও আর্জ বন্ত দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণীয়। অর্থাৎ গুঞা হইতে ঈুডব পর্যান্থ 
'দব, আর্থ, শুফ সকলেরই পরিমাণ সমান সমান , শরাব হইতে দ্রেব ও আর্জর্রবোর 

*** বাছো গোনী চ লা শ্মতা। ছ্রোণীততুষ্ট়ং খাসীতি পাঠাত্তর়ম্ ॥ 

স্্ 
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শুকত্রব্যে তু য! মাত্রা চার্্রন্ত দ্িশুণা হি সা। 
শুক্ষম্য গুরুতীক্ষত্বাৎ তস্মাদর্ধং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৩ ॥ 

মারভা- ছৈগুণ্যমেতেন কুড়বস্তাপি ছৈগুণ্যং নিশ্চলকরেপৈব বাখ্যাভমন। অত- 
রি সর্পিখগুজলক্ষৌড্র-তৈলক্ষীরাসবাদিযু। অক্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ 
শস্ততে | অনিত্যা পরিভাধেয়ং যথাদর্শনমূচ্গতে। দস্তীঘ্বতে কুস্কমাঞ্ে তৈলেহসাবুপ- 
বুজ্যতে | ন নারিকেলে খণ্ডে চ ন তৈলে পলমিষ্যতে ॥ তথাঁচ কুড়বেহপি কচিং 
দবিত্বং যথা দস্তীঘ্বতে স্বতমিতি। অনেনাঁপি নিঃসন্দেহো ন প্রতিপাদাত ইতি, 
যতো দস্তীঘ্বৃতমাত্রে দৈগুণামস্তি, ন সর্বত্র কঠোক্তা কচিদিতি পাঠাঁৎথ। আভ্রোচাতে 
বুড়বে মাণিকায়াং তুলারাং পলমানে চ ছৈগুণ্যা নান্তীতি। যথা কুড়বে মাঁণিকায়াঞচ 
তুলামানে তখৈব চ। পলোল্লেখাঁগতে মানে ন দ্প্রণামিহ্ষত ইতি । অতএব 
কুড়ব্ন্ত ন দৈগুণ্যং, কিন্ত নিশ্চলকরব্যাখ্য দস্তীঘ্বত এব, নান্ত্রেতি সংক্ষেপ: ॥ ১২ ॥ 

পরিমাণ দ্িগুণ, কেহ কেহ মূলৌক্ত “কুডবাঁৎ” পদের পঞ্চমী যব্থে স্বীকার 

করি! কুড়বের্ও দ্বৈগুণ্য আছে, এই অর্থ করেন।। ধীহারা দিগ যোগে পঞ্চমী 
কহেন, তাহাদের মতে দবৈগুণা নাউ । 

রক্কিকা হইতে প্রস্থত পর্যন্ত সমীন পরিমাণ এবং কুড়ব হইতে দবৈগুণা, ইহ 
নিশ্চল করের মত,-দ্বত। খণ্ডঃ জল, মধু, তৈল, ছুপ্ধ, আসবাদি 'ও নারিকেল গ্রজণে 

কুড়বস্থলে আট পল লইতে হইবে। সুতরাং পরিভাষা অনিত্য, শাস্্দর্শনাহ- 
সারে কাধ্য করাই কর্তব্য । দৃত্তীঘ্বতে এবং কুস্কুমাদ্য তৈলে এই পরিভাষা 

বাব্হা্য ৷ নারিকেল, খণ্ড এবং তৈলে পল ব্যব্হাধ্য নহে। শান্্ীস্তরোক্তি যথা: 
সিসি 

কুড়ব পরিমাণেরও কখনও ছিগুণ গুহণ কব যাঁয়, যেমন দন্তীঘতে গৃহীত হয়া 

থাকে । ইহা দ্বারাও কুড়বের দ্বৈগুপ্য নিশ্চর স্থির হয় না। যেহেতু দদ্তীঘ্বত্তেই 

ছৈগুণ্য গ্রহণ করিতে বল! হইয়াছে কিন্তু “কচিৎ', এই পদ দ্বার! শন্থত্র 
বিশেষ করিয়! কিছু বলা হয় নাই। শীস্্ান্তরোক্তি যথ!-স্কুড়ব, মাঁণিকা, তুলা ও 
'পলের উল্লেখ থাঁকিলে দিগুণ গ্রহণ করিবে না। নিশ্চলকর থে কুড়বে ৈগণয. 
গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, তাহা মস্তীত্বত বিষয়েই জানিবে। শুরা ৬৪৫ 
যে, কুড়বের সাধীরপৃতঃ ছ্ৈগুণ্য নাই ॥ ১২॥ 

... আরব্য, শতব্যের ছিপ রি শু দ্রব্য শক ওতী বলিয়' 
ন্যের অর্ধেক লও কর্তব্:) ১৩ ॥". | ১. 

পরী, 



| অ্যাপবাদমাহ-__. 
বাসানিম্ঘপটোলকেতকিবলা কুক্ষাগুকেন্দীবী- 
বর্ষভূকুটজা শগন্ধসহিতাস্তাঃ পৃতিগন্ধাম্ৃতীঃ। 

ংসং নাগবল! সহাচরপুরৌ হিঙ্গার্দকে নিত্যশঃ 
গ্রাহ্থান্তগুক্ষণমেব ন দিগুণিত! যে চেক্ষু্তা৷ গণাঃ ॥ ১৪ ॥ 

অন্যচ্চ | গুড়ুচী কুটজো বাসা কুম্মাগুশ্চ শতাবরী ॥ 

অশ্গ্ন্ধাসহচরো শতপুষ্পা প্রসারণী । 
প্রয়োক্তব্যাঃ সদৈবার্্র দ্বিগুণং নচ কারয়েছ ॥ ১৫ ॥ 

ঘন! ইতি ব| পঠিঃ ।  অন্র ইন্দীবরী খতাবরী, পুতিগন্ধা প্রসারণ, সহাচরঃ 

বিশ্টী, ইক্ষুজীতা। গুড়াদয: ৷ গণ!: ভদ্রদার্বাদিসালসা'রাদিদশমূলীপ্রভৃতয়ঃ | ঘনা ইতি 
পাঠে ঘনাঃ করিনাঃ ॥ ১৪ । 

শাঙগধিরুমতমেতৎ ॥ ১৫ ॥ 

ইস অপবাদস্প্শাসক, শিম? পটোলিঃ কেতকী, বেছেলা, কুগ্সাণ্। শতমূলী, 
পুননবা। কুড চি অশ্বগন্ধা, গঞ্চতাছুলে, গুপঞ্চ, মস? গোবক্ষচাঁকুলে, ঝাঁটি, গ্ুগ গুলু, 
হিগু' আদা, ইক্ষুজাত গুডাঁদি এব ভদ্রদ্াব্বাদি সালসারাদি প্রভৃতি গণোক্ত 

(অন্তান্ত গ্রন্তক'ণ মূলে “য চেক্ষুজাত। ঘনা”” এই পাঠ কল্পনা করিষা ইক্ষুজাত 
ওডাদি কঠিন বন্ত আর্থ করবেন । কে কেহ ইক্ষজাঁত দ্রব্য ও মৃতা অর্থ কবেন) 

জবা সকল শ্দাধাবস্থাতেই গ্রহণ করিতে জা অথচ ইহাদের হৈগুণ্য লইতে 
কয লা । ১51 

শীঙ্গধরের মত-স্পগুলঞ্চ, কুড় চি, বাঁসক, কুম্া্ড, শতমুলী, অশ্বগন্ধা, 

গুল্ফা, গম্ধভাঁতুলে, এই সকল দ্রব্য আর্্রাস্থায গ্রহণ করিবে, স্ছিগুণ 
॥১৫ ॥ 
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অন্যচ্জ। বাঁসাকুটজকুক্া গু-শতপুষ্পাসহাস্ৃতাঃ | 

প্রসারণ্যশগন্ধ! চ নাগাখ্যাতিবলাবলাঃ। 

নিতামার্জী প্রয়োক্তব্যা ন তাসাং দ্বিগুণে। ভবে ॥ ১৬ 

অথ দ্রব্যাণামুপযুক্তানুপযুক্তত্বমাহ__ 

গুক্কং নবীনং দ্রব্য্চ যোজ্যং সকলকন্মন্্ | 
আর্র দ্ধিগুণং বিদ্যাদেষ সর্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥ ১৭॥ 

অন্তচ্চ। দ্রবাণাভিনবান্যেব প্রশস্থানি ক্রিয়াবিধো । 
খতে ঘ্ৃতগুড়ক্ষৌত্র-ধ।ন্যাকৃষীবিড়ঙতঃ ॥ ১৮ ॥ 

প্রসঙ্গাৎ শ্নেহাদেগু ণাগুণমাহ-_ 

মেহঃ সিচ্ছো। গুড়াদিশ্চ গুণহীনোহ্বতো। ভবেগু। 

নেহাদ্যাঃ পূর্ণবীর্য্যাঃ স্থ্যরা চতুম্মীসতঃ পরম্ ॥ 

ইপ্চিকর্ণপলাশনট্যালকগোপক্ষ 5 %লাশ্চৈ৬ৎ ॥ ১৩ 

অগ্ঠম। বাঁসক, কুড চি, কুষ্মা ও, *লফাঁ, ঝিন্টী, "গুল, গন্ধভাহুলে, অশ্বগন্ধা, 

ইস্থিকর্ণপল'শ, গোঁপঙ্গচাঁকুলে। এধঠ়েল, এই সকল আজ্ীবস্থাতে সমানভাগে 

€ দ্বিগুণ নহে ) গ্রশ্ণ করিদুন ॥ ১৩। 

দ্রব্যের উপযুক্রানুপসুক্রত্ব বল! যাইতেছে ,-- 

ওধধাথ নূতন দ্রবা শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবে, আরজ হইলে দ্বিগুণ লইতে হইবে । 

গুড, স্বতঃ মধু, ধান, পিপুল ও বিডঙ্গ ভিন্ন অন্তান্যি সমস্ত দুব্যই, সকল কার্যে 

নৃতনই প্রশস্ত ॥ ১৭1১৮ 

_ পন্কম্েহাদির গুণস্থিতিকাল--পক স্নেহ পদার্থ ও পক গুড়া 
ব্থসরের পর গুণহীন হয়। স্ষেহাঁদি পদীর্থ (তত, তৈল, বসা, মজ্জা ),ট1 



১৩ গবিভারষা-এদীপঃ | 

অবাদুর্ধং ঘুতং পক্কং হীনবীর্য্যন্ত ত্তবেৎ। 
(ভেলে বিপর্ধ্য়ং বিষ্তাৎ পকে্পকে বিশেষতঃ ॥ ১৯ 

মগ্ঙ্চ। গুণহীনং ভাবেদ্বর্াদৃরং তত্রপমৌষধম্। 
ম।লদয়া তথ চূর্ণং হীনবীর্্যত্বমাপগু,য়াৎ ॥ 
হীনত্বং গুড়িকালেহৌ৷ লভেতে বসরা পরম্। 
হীনাঃ স্তাদ্বুতিতৈলাগ্াশ্চতুম্মীসাধিকাস্থা ॥ 
ওষধ্যো লঘুপাক।ঃ স্থ্য্ন বীর্ধ্যা বসর।ৎ পবম্। 

পুরাণাঃ স্থাপু ণৈরুক্ত। আসবা ধাতবো রসাঃ ॥ ২* | 

শা্গ ধবেণৈবোক্তম্ণর- 

ব্যাধেবযুক্তং যদদ্রব্যং গণোক্তমপি তত ত্যজে। 

অনুক্তমপি যুন্তং বদ্ যৌজয়ে তত্র তদৃবুধঃ ॥ ২১ ॥ 

তৈলমণ। তঠিলভব্ ন সযপাপিলেভসামান্সপবম ॥ ১৯ ॥ 
হীনা" সাদ তিতৈলাগ্তা ইতি তৈপমএ কলম | ভনিষ্পাদি ঘদশমূলতৈলাদি 

১ জেয) পান্যিং | অনাদৃদ্ধ স্ব" পৰ* হীনবীষ্যনমাপ্রযাৎ। আলে ল্পিযায়ণ শিষ্য 
পরেহপকে বািশিবত ॥ ইতি নচনাৎ ॥ ০০ ॥ 

পুন গব পুণ্বীধ্য হম । পরুত্বও £ক বংসধের পব ভীনবীর্ধ্য হয, কিন্ত পক বিশে 

পক ভেলে উহ বিপযাষ দট হয, অর্থাৎ এক বসবেব পন (১৬ মাস) ইত 
গুণকৰ হইয] থাকে । ইৈলশব্ধে এখানে ভিলটৈল বুঝিতে হবে ॥ ১৯ । 

অন্যঘত। ্লেহাঁি সপুশ সমস্ত উব্ধই এক ব্ংসবেণ পণ নিবার্য তইযা যাঁয়। 
চুণ ওধধ সকল হুই মাস এব" গুিকাঁ, লে ও লৎুপাঁক গুষধি সকল এক বংস্ধ 

পথ পৃর্বীর্ধা থাকে | ম্বৃত, সার্ধপ তৈল ও তমিষ্পীদিত দশমূলাদি তৈল ১৩ 
য'সেব পন আর পূর্ণবীষ্য থাকে না । আসব, ধাতু ব্য ও পারদ পুবাতন হইলেই 
কপীমুক্ত হয ॥ ২ | 

শাক্স ধর বলেন কোন গণের মধ্যে যে সকল জ্ব্যের উল্লেখ থাকে, তাহা 
1 *. 
"ঈ কোন দ্য ব্যাধিব পক্ষে অযুক্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান চিকিৎসক 



প্রথমঃ খওঃ1 ১৩, 

অথ প্রশস্তদেশজদ্রব্যমাহ-_ 
 আগ্নেয়া বিশ্ধ্যশৈলাগ্ভাঃ সৌম্যো৷ ছিমগিরিন্মতঃ। 

ততন্তান্যোৌষধানি সঃ প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ॥ 

অন্যেষপি প্ররোহস্তি বনেধুপবনেষু চ। 
গৃহীয়াস্তান্যপি ভিষগৃ. বনে শৈলে বিশেষতঃ ॥ ২২1 

অন্বেহপ্যাছঃ- 

ধ্বসাধারণে বাপি গুহীয়াহুত্তরাশ্রিতম্। 

: ূর্ববাশ্রিতং বা মতিমানৌষধং তথ্িচক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥ 
অন্যচ্চ । ধন্থসাধারণে দেশে মৃদাবুত্তরতঃ শুচৌ। 

অবৈকৃতমনাক্রান্তং সবীর্ধ্যং গ্রাহমৌযধম্ ॥ ২৪ ॥ 

পন্ধ: দেশবিশেষঃ” মরুভূমিজাঙ্গলয়োঠ সংস্টলক্ষণো দেশ ইতি ॥ ২৩। 

তাহা ত্যাগ করিবেন এবং গণোক্ত না হইলেও যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে রা 
হয়, তাহ! গ্রহণ করিবেন ॥ ২৯ ॥ 

প্রশস্তদেশজ দ্রব্যের বিষয় বল। হইতেছেস্্ 

বিদ্ধ্যাদি পর্বত অগ্নিবহুল এবং হিমালয় দোমগুণ বহুল; স্ৃতরাং তজ্জাত ওধধ 

সকলও যথাক্রমে অগ্রিগুণ ও সোমিগুণযুক্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে এই 

সকল বিবেচনা করিবে। এতস্ঠিন্ন অন্তান্স বন ও উপবনেও ওষধি নকল জন্মে, 

চিকিৎসক সেই সকল স্থান হইতে বিশেষতঃ পার্বতী বন হইতে ওষধি সংগ্রহ 

করিরেন। অন্টেস্ম্মরুভূমি ও জাঙ্গল এই উভয় লক্ষপান্থিত দেশে: 'আত পুরবদিব্ 

বা উত্তরদিকৃস্থিত ওযধি সকল গ্রহণ করিতে বলেন। অপর মত-মরুতূমি'জা- 

লক্গশাদ্থিত দেশে পবিত্র ভূমিতে এবং উত্তরদিকে জাত, অবিকৃত, কীটাদি 
'অনকর বীর্যবিশিট উদ রী [২২০২৪ .:. ০. 



১৬ পরিভাবা-প্রর্দীপ: | 

অতিস্ুলজট। যাশ্চ তাপাং গ্রান্যান্ত্রচো প্রুবম্। 

গৃহীয়।ৎ সুন্ষনমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান ॥ ৩১ ॥ 

নির্দেশ শুয়তে তন্ে দ্রব্যণাং যত্র বাদৃশঃ। 
তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শান্ত্রাভাবে প্রসিহ্িতঃ ॥ ৩২ | 
ব্যাধিপ্রশমনে পুর্ববং জ্ঞাপিতানি পৃথগ্জনে । 
বিস্ফারি তান্যৌষধানি পশ্চাদ্রাজনি যোজয়েছ॥ ৩৩ ॥ 

তদযথা--গোপ।লতাপসব্যাধ-মালাকারবনেচরান্। 

পৃ নামানি জানীয়াদ ভেষজানাঞ্চ শান্ত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

য্জ যজজ দ্রবোষু অঙ্গনামদখনান। যাঁপুশো নিদেশ; দত, তাঁদুশ এব গ্রাথ | 

যথ। অম্বতাদি পাচনে অয় তবুবপটো পি” নি্ঘপত্রমি গত পত্রমের গ্রাহম * ন বন্ধল 

পরত কঠোক্তাহাৎ ।  অঙ্গসামাঙ্চোক্কৌ মূলত পন্ধলেনৈৰ পাব্ভান ইতি গুরবঃ ১ 
অঙ্গেহপ্য্রক্তে বিহি 5ম মূলমিতি বচন ॥ 20 , 

পথগ.জনে ইত জনান্বণে | বিক্ফীপিতানি বিশেদে শ্বান্তানি ॥ ৩৩ ॥ 

মতান্তনশগ্ুলমূলের হক্ এবং ক্ষুদ্রমূলের সকল অংশ গ্রহণীয় ॥ ৩১ ॥ 

পান্ে অন্ুক্তস্থলেই দ্রব্যাদি গ্রহণের এপ নিয়ম জানিবে , কিন্কু শাস্ত্রে যে ষে 
বোর যে যে অঙ্গ গ্রহণ করিবার বিশেষ নির্দেশ থাকিবে, সেই সেই অঙ্গই অবশ্ঠ 

লইতে হইবে | যেমন 'ম়তাঁদি পাঁচনে নিষ্বপত্র লইবর উল্লেখ আছে, তথায় নিমের 

ছ'ল না লইয়া নিমের পত্রই গ্রহণীয় ॥ ৩২ ॥ 

নৃতন প্রস্তুত ওমধ প্রথমে সাধারণ লোকিকে বাবহাঁর করাহিয়া তাঁহার ফলাফল 

গত হইবে, পশ্চ।২ রোগপ্রশমনার্থ রাজাকে তাহা প্রয্নোগ করিবে। শাস্ত্রে যে সকল 
ত্বর উল্লেখ আছে, তাহাদের নাঁম রাখাল, তপস্থী, ব্যাধ, মাঁলাকার ও বনেচরু- 

উজ) করিয়া পরিচয় করিয়া লইবে ॥ ৩৩। ৩৪ 



প্রথমঃখণ্ডঃ | ক ১৭, 

বারী রব্যগ্রহণয্ & 
শরগ্খিলকণ্মার্থং গ্রাহাং সরসমৌধধমূ। 
বিরেকবমনার্ঘঞ্চ বসস্তান্তে সমাহরে 1 ৩৫ ॥. 

অথ খতুভেদে ভ্রব্যাঙ্গগ্রহণমাহ 
মূলানি শিশিরে গ্রীন্মে পত্রং বর্ষাবসম্ভুয়োঃ। 
ত্বকন্দৌ শরদি ক্ষীরং যণর্ভূ, কুম্ুমং ফলম্। ৃ 
হেমন্তে সারমৌধধ্যা গৃহীয়াৎ কুশলো৷ ভিষক্ ॥ ৩৬। 

অথ সামান্ঠোজৌ  দ্রব্যগ্রহণমাহ 
পাত্রোক্তো চাপি মৃৎপাত্রমুত্পলে নীলমুৎপলম্। 
শকৃদ্রসে গোময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্ ॥ 
সিদ্ধার্থ; সর্ধপে গ্রাহ্য লবণে সৈহ্ধবং মতম্। 
মৃত্রে গোমৃত্রমাদেয়ং বিশেষে! বত্র নেরিতঃ ॥ 

অন্তার্থ-যথেতি যন্টিন খতৌ বদ্যৎ পু্পং ফলঞ্চ ভবতি, তন্দিক্পেৰ তত 
গ্রাহামিত্যর্থ ॥ ৩৬ ॥ 

বিবয়ভেদে নদের সমস্ত কার্যের নিমিত্ত, সরস 
ও$ধধ সকল উদ্ধৃত করিবে । বমন ও বিরেচনা্থ ওঁষধ সকল বসন্তের অবসানে : 
আহরণীয় ॥ ৩৫॥ 

খতুভেদে দ্রেব্া্গগ্রহণবিধি__পীত ও পরক্গকালে মূল, বরা ও বত খতুতে 
পত্ত, শরৎকালে ত্বকৃ, কন্দ ও ক্ষীর (আঠা ), হেমন্তে সার এবং যে বে খতুতে যে যে 

ফল ও ধু লগ সেই নেই খাতুতে সেই সেই ফল ও পু গ্রহণ করিবে ॥ ৩৯ 
সামান্য. জিডি উত্যগ্রহ্ণবিধি-হে স্থলে বিশেষ উদ. 

থাকিবে. পাজ১শকে: সংগা, উগুলশনৌ...নীবোরলি 



5৮ পরিভাষা-প্রদীপঃ ৷ 

পয়ঃসর্পিংপ্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যাতে। 

্িয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহাঃ পুমীংসো! বিহগেষু চ। 
জাজলানাং বয়ঃস্থানাং চণ্মরোমনখাদিকম্। 

হিত্বা গ্রাহাং পৃতমাংসং সাস্থিকং খগ্ডুশঃ কৃতম্॥ 
পক্তব্যমাজমাংসঞ্চ বিধিন! ঘৃত্ততৈলয়োঃ। 
হিত্বা স্ত্রীং পুরুষধাপি ব্লীবং তত্রাপি দাপয়ে ॥ 

বলিনঞ বয়ঃস্্থ স্ুবীর্যযঞ্চ সুদেহিনম্। 

ন বুদ্ধঞ্ ন বালঞ্চ :অবীর্য্যং আবশোণিতম্ ক ॥ ৩৭ ॥ 

শৃগালবহিণোঃ পাঁকে পুমাংসং তত্র দাঁপয়েখ। 

ময়ুরী জন্মুকী ছাগী বী্য্যহীনা স্বভাবতঃ। 
কাশীরাজমতেনৈব ছাগমেব নপুংসকম্ ॥ 

আজ আপি পপ পা পিইএত পে আজ আঙা অপ আআ বাপ 

এওদ্বেতুগর্ভবিশেষণম.। অসন্ধিস্ত ছাঁদাসঃ। অথবা শ বীর্ঘ্মবীর্্যষ্ 
অল্লার্থে নঞ.1 তেনান্গুত্রম.। অতএব ক্ষাবাজাভিগ্রায়েণ নগুংনকণ্ত বিখিনা 
সুচিতমেব শরীরারস্তকত্বাদক্পবীধ্যত্ব বীর্য্যমন্ত্েব ইত্যথ । অত আদ্দশোণিতাঁয়স্ছাঁগা- 
স্ন্ুপযোগিম্বম্ অর্থাদতঁবশোণিতায়। গ্রাহ্য ইতার্থ । স্ত্রীপ্রকুআ বন্ধ্যা ছাগা অআব- 
শোণিতত্বমাস্তোব, তম্মাছধ্য। ছগ্যপি যৌজ্য। ইতি নপু*সকাঁভীবাদনুশীসনীৎ ॥ ৩৭ ॥ 

গোমধরস, চন্দনে রক্তচন্দন সর্ষপে খ্বেতসর্ষপঃ লবণে সৈদ্ধবলব্ণ এবং মুত্র বলিলে 
(গামুত্র বুঝিতে হইবে। ছৃগ্ধ ও দ্বৃত প্রয়োগে গবাই প্রশস্ত । চতুষ্পদ জন্কুর মধ্যে 

স্্রীজীতি, পক্ষির মধ্যে পুংজাতি গ্রাহ্য । স্বৃত তৈল পাঁকে বয়: প্রাপ্ত জাঙ্গল পশুদিগের 
চ্দ বোম ও নখাদি ত্যাগ করিয়া খণ্ড খত্তীকুত মাংস সকল অস্থির সহিত গ্রহণ 

করিবে। সকল চতুষ্পদ পশুর স্ত্রীজীতি গ্রাহ্য ; কিন্ত ছাগলের নপুংসক গ্রহণীয়। 
এই ছাগল বলবান্, পূর্বক, বীরধ্যবান্ এবং সুদেহ (পূর্ণাঙ্গ ) হওয়া উচিত.। বৃদ্ধ, 
শিশু, বীর্যহীন বা খাতুশোণিতআ্াববিশিষ্ট ( ইহা দ্বারা নপুংসকাভাবে বন্ধা! ছাগীও 
গ্রহণ করিতে পারা যায়, বলা হইল ) ছাগ গ্রহণ করিবে না। শুগাল ও ময়ূরের 

« মলব্্ধীরূশো পিমিতি পাঁঠনয়ম্। 



- প্রথম খণ্ড ১৯ 

অল্তাবাদপ্রতীক্ষা্ব। বৃজ্ধবৈষ্তোপদেশতঃ । 
: বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্য। নতু শান্্রমতং চরে | 
্্ীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষং নতু পুংসাং বিধীয়তে। 
পিস্তাত্িকাঃ স্তিয়ে৷ যন্মাৎ সৌম্যান্ত পুরুষ মতাঃ॥ 
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেত'॥ ৩৮ ॥ 

অথানুকো  দ্রব্যগ্রহণঘ্। 
কালেহনুক্তে প্রভাতং স্যাদঙ্গেইনুক্তে জটা ভবে । 

ভাগেহনুক্তে তু সাম্যং স্তাৎ পাত্রেংনুক্তে তু সৃম্ময়ম্॥ 
দ্রবেহনুক্তে জলং বিদ্যা সর্ববীত্রৈষ বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অভাবাঁদিতি নপুংসকন্ত অলাভাৎ । অথবা ন্পুংসকন্ত বীর্যযাভাবাঁৎ, বীর্ধযমস্তি ন 
বেতি কাঁকদন্তব। অপ্রতীক্ষাদ্ব! ৷ শীন্ত্রমিতি শাঁসনম্ আজ্ঞা কাঁশীবাঁজমতেনৈবেত্যাি- 
রূপেণ। কেচিৎ তু কত্রিমনপুংসকম্পি দদতি । তদসৎ। স তু প্রকৃত্যা চ পুরু 

. এব। নু বন্ধ্যায়া নপুংসকন্ত চ ছাঁগম্ত অপত্যজনকত্বং নাস্তি, তত কথমপত্যকামিন: 
গবর্তস্তে ছাগলাদিঘ্বতাঁদিবু? কদাচিৎ ব্রিয়াসিদ্বেরভাঁবঃ স্তাদতশ্চিন্তাম্ ॥ ৩৮ | 

মংংস পাক করিতে হইলে পুংজাতির মাংস লওয়া কর্তব্য, কারণ ময়ূরী, গালী ও 
্বাগি ইহারা স্বভাব; বীরয্যহীনা । নপুংসক ছাগল ন! পাইলে এবং অপেক্ষা করিবারও : 
সময় না থাঁকিলে, বুদ্ধ বৈস্থেরা বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণ করিতে ৭84 

গৌঁমুত্র লইতে হইলে গার্ভীরই লইবে, কারণ গ্রীজাতি পিশ্াস্তিকা, পুংজাঁতি সৌম্য, 
অতএব গাভীর মৃত্রই প্রশস্ত । যাহাদের দুগ্ধ, মুত্র ও পুরীষ নইতে হক তাদের তাহাদের 
'আহার, জীর্ণ হইবার পরে এ সকল দ্রব্য লইবে, অলীর্ণসত্বে লওয়া কর্তব্য 
লহে ॥ ৩৭1৩৮ 

অনুক্তস্থলে দ্রব্য গ্রহণবিধি--কালের বিশেষ উল্লেখ না থাঁকিলে প্রভাত, 
উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে বলা না! থাকিলে মূল, দ্রব্য সমূহের ভাগ গনুক্ক 
হইলে সকলের সমান সুমান.ভাগ/ক্পাত বিশেষের অঙ্থক্তিতে সুশ্ময় পানর এবং রব 
পারের উল্লেখ ন! ধাঁকিলে জগ বুঝিতে হইবে। সর্বত্রই এই.নিয়ম ভ্বীনিবে 1৩৯॥' 



অথাভাবে দ্রবাগ্রহণয। 
মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মতঃ ॥ 
পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষটয়ম্। 
₹শুব্য নৃতনং গ্রাহাং পুরাতনগুড়ৈষিণা ॥ 

ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদেগ! রসে! মসুর এব বা। 
সিতাভাবে চ খণ্ড স্যাৎ শাল্যভাবে চ যটিকঃ ॥ 
অসম্তবে চ দ্রাক্ষায়৷ গাস্তারীফলমিষ্যতে। 
ন ভবেদ্দাড়িমে৷ যত্র বুক্ষাং তত্র দাপয়েৎ॥ 
সৌরাষ্ট্রম্দভাবেচ গ্রাহা পদস্থ পর্টী। 
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে শীহলীজটা ॥ 

প্রয়োগে যত্র লৌহঃ ্যাদভাবে তশ্মলং বিছুঃ ॥ 
সর্ষপঃ শুক্ুবর্ণে! যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে। 

তত্র দিদ্বার্থকাভাবে সামান্যই সর্ষপো মতঃ ॥ 

চবিকাগজপিপ্পল্যোঃ পিপ্ললীমুলমেব চ। 

ভাবে পিপ্ললীমূলং হস্তিপিপ্ললিচব্যয়োঃ। 

_জভাবে পৃমিপণ্যান্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে। 
নিত্যং মুঞ্জতিকাভাঁবে তালমস্তকমিষ্যতে ॥ ৪০ ॥ 

.. পাঁঠান্তরমেতৎ ন. পুনরুক্তদোষঃ | “সিংহপুচ্ছী” শালপর্ণী। টি 
কেচিৎ। তালসদৃশবৃদ্ষ; স্তাঁ স চ দেশীন্তরে খ্যাত) 11৪০7 7: 

অভাবে দ্ব্যগ্রহণবিধি--মধুর অভীবে পুন্নাতন গুড়, পুরাতন গুড়ের অভাবে 
নৃতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে শু করিয়া ব্যবহার করিবে। ু্বর পরিবর্তে মুগ থা 

: : অসথর যু, চিনির অভাঁবে খাঁড, শালিধানোর অভাবে বষ্টকধান্যি. রক্ষার : অভাবে 
:.-গ্াারীফল, দাড়িমের.. পরিবর্থে বৃক্ষ, হাদী )। 'সৌনাই তিকার, অভাবে 
এপ, ,তগ্রপাদুকার,অভাবে শিউরীছো? প. লৌহের, ভাবে: "মুর, শবেতসর্ঘপের 



 প্রথষ্ খণ্ড । ২১ 

কুস্কুমন্তপ্যভাবেহপি নিশা গ্রাহ্য! তিষথরৈঃ | 

মুক্তাভাবে শুক্তিচুর্ণং বজাভাবে বরাটিকা ॥ 
কর্কটশৃঙ্গকাভাবে মায়াম্থুচেষ্যতে বুধৈঃ | 
ধাগ্যকাভাবতো দদ্য। শতপুষ্পাং ভিষথরঃ ॥ 
বারাহীকন্দকাভাবে চর্্মকারালুকো মতঃ। 
মুর্বাভাবে ত্বচে। গ্রাহ। জিঙ্গি্যা ক্রধতে সদা | 
স্বর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে। 
তত্র লৌহেন কর্্মীণি ভিষক্ কুর্য্যাঘিচক্ষপঃ | 
অত।বাৎ পৌক্ষরে মূলে কুস্টং সর্ববত্র গৃহ্যতে। 
সামুদ্রং সৈ্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহযতে বুধৈঃ ॥ 
কুস্তম্বুর ন বিদ্যেত ঘত্র তত্র চ ধান্যকম্। 
পুষ্পাভাবে ফলথখমং বিড়ভেদে বিল্বতঃ ফলম্ ॥ 

ভল্লাঙকাসহত্বেৎপি রক্তচন্দনমিষ্যতে। 
মদ্যাভাবে চ শিণগুাকী শুক্তাভাবে চ কান্ভতিকম্।॥ ৪১ ॥ 

বত্র যদৃজ্রব্যম প্রাপ্ত, ভেষজে পরপূর্ববতঃ। 
গ্রাহ্যং তদৃগুণসাম্যাৎ তু ন তত্র ক্কাপি দূষণম্॥ ৪২1 

ভডাঁবে সামান্য সরিষা, চৈ ও গজপিঞপ্ললীর অভাবে পিপুলমুল (পাঠান্তরেশ্গজ" 

পিপ্নল! ও চৈএর অভাবে পিপুলমূল ), চীকুলের অভাবে শালপাণি, মুঙ্গতিক। 
( তাঁলসদৃশ বঙ্গ; কেহ বলেন মাঁছুফল ) স্থলে তালমাতী, কুঙ্কুমের অভাবে হবিদ্রা, 

মুক্তার অভাবে ঝিন্ুকচুর্ণ, হীরকের অভাবে কিঃ কীড়াশৃঙ্গীর অভাবে মায়া! 
ধনের অভাবে শুল্ফা, বারাহীকন্দের অভাবে চীমার আলু ও মূর্্ধার অভাবে জিঙ্গি- 

নীর ত্বক্ গ্রহণীয়। নুবর্ণ অথবা রেপ্যের 'অভাব হইলে লৌহ, পুপ্ধরমূলের অভাবে 
কুড, সৈঙ্মবলবণের পরিবর্তে সামুদ্র ব| বিটলব্ণ, কুস্তত্বুরুর (ক্ষুদ্র ধনে, কেহ বলে: 



২. পরিভাষা-প্রদীপঃ। 

অন্যানি যানীহ রসায়নাদৌ যোগেচ বস্তুনি চ কীন্তিভানি। 
তেষামলাভেন চ বৃদ্ধবৈদ্য-প্রসিহ্িতস্তানি হরন্তি বৈদ্যাঃ ॥ ৪৩। 

যফ্ট্যাহবাভাবতে। বিদ্যাচ্চব্যং ত্তাপ্যভাবতঃ। 

মূলং মৌধলিকং দেয়মভাবে কুটজস্থয চ। 
রান্নাভাবে চ বন্দাকং জীরাভাবে চ ধান্যাকম্ ॥ 

তুম্থুরণামভীবেহপি শালিখান্তং প্রকীন্তিতম্। 

রসাগ্ুনস্থ চাপ্রাপ্তো দাববীক্কাথং প্রযোজয়ে। 
ক্ূরস্যপ্যভাৰেহপি স্ুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে ॥ 

কন্ত রীণামভাবে তু গ্রাহ্যা গন্ধশঠী বুধৈ2। 
অভাবে কৌকিলাক্ষস্য গোক্ষুরবীজমিষ্যতে ॥ 8৪ ॥ 

ইতি বৈদ্ভকপরিভাঁবাপ্রদীপসংগ্রহে প্রথমঃ খণ্ড । 

ইইলে রক্তচন্দন, অনদ্যাভাবে শিগাঁকী ( মদের শিটা ), শুক্তাভাঁবে কীজী গ্রহণ 

করিবে। কোন ওষধ প্রস্তৃত করিতে হইলে যে:সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হরর, 

১, ভ্বাীর মধ্যে কোনটির অভাব হইলে তদগুণবিশিষ্ট পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন দ্র 
গ্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র দো হয় না ॥ ৪০--৪২ ॥ 

_. বরসায়নাদিযোগে অন্যান্য যে সকল দ্রব্য কথিত হইঘাছে+ তাহাদের অপ্রাপ্ত 
ঘটিলে, সেই সেই দ্রব্যের পরিবর্তে বৃদ্ববৈদর ব্যবস্থিত দ্রব্য মকল গ্রহণ করিবে। 
এইরূপে যাষ্মধুর অভাঁবে চৈ, চৈএর এবং কুড়চির অভীবে তালমূলীমূল, রান্নার 
অভাবে বাঁদর! (পরগাঁছা ), জীরার অভাবে ধনে, তুঘুরুর অভাঁবে শাঁলিধান্য,. 
রসা্জনের পরিবর্তে দাঁরুহরিদ্রার কাখ, কর্পুরের অভাবে . সুগন্ধি মুতা, কন্তরীর 
অভাবে গন্ধশটী এবং কুলেখাড়ার অভাবে গোষ্ষুররীজ গ্রহণ কিরে ॥ ৪৩-৪৪ | 

২ প্রথমখণ্ড সমাগু। 



তীয়ঃ খণ্ড। 

পঞ্চবিধকষায়মাহ-_ 

স্বো৷ রস; স্বরসঃ প্রোক্তঃ কাক্কো দৃঘদি পেষিতঃ । 
কথিত্তস্ত, শৃতঃ শীতঃ শর্ববরীমুষিতো৷ মত; ॥ 

ক্ষিপ্ত ফতোয়ে সৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে। 
পঞ্চেতাশ্চ অমুদ্দিষ্টাঃ কষায়াণ।ং প্রকল্পনাঃ। 
গুরবঃ স্্যষথাপূর্ববং লঘবঃ স্্যর্যথোত্তরম॥ ১ 

বিশ্বীমিত্রেণ শীতফান্টয়ৌল ক্ষণমুক্তম্। 

তদ্যথা-_ড়ভিঃ পলৈশ্তুভির্ব্ব! সলিলাৎ শীতফাণ্টয়োঃ। 
আপ্লুতং ভেষজপলং রসাখ্যায়াং পলদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥ 

ভ্বিভীম্স খণ্ড । 

স্বরস, কন্ধ, শৃত, শীত ও ফাণ্টভেদে কষায়কঙ্পনা পাঁচ প্রকার। ইহাদের সজ্কিপ্ত 
লক্ষণ--হুক্পত্রাির নিষ্পীড়িত স্বীয় রসকে স্বরূস, শিলাপেষিত দরব্যকে কন্ধ, আঁ-* 
সন্তাপে সিদ্ধ করিয়! যাহা নির্গত হয় তাহাকে শৃত বাঁ কাঁথ, রাত্রিতে শীতলজলে 

ভিজাইয়। রাখিলে পরদিবস তাহ! হইতে যে কষায় পাওয়া যায় তাঁহাকে শীত এবং 

উষ্ণজলে ভিজাইয়। মর্দন করিয়। লইলে যে করায় বহিদতি হয়, তাহাকে ফাষ্ট কহে। 
ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্বরটি গুরু ও পর পরটি লু ॥ ১। 

বিশ্বামিত্রমতে শত ও ফাণ্টের লক্ষণস্ছয় পল জলে এক পর ঈষ২ 

'কুটত অথবা চূর্ণ ব্য ভিজাহয রাঁখিলে যে রদ নির্গত হয়ঃ তাহাকে শীতকষাঁর, 
৪ পল জলে ১ পল ওঁষধ ভিজাইয়া ছঁকিয়া লইলে ফে-রস পীওয়া যায়, তাঁহা্ে- 

ফট এবং ছয় বা চাঁরিগল জে দুইপল ও ভিজাইলে যাহ! বহিগত হয় তাহ 

'রল কহে।2 



২৪ রর পরিতাবএীপঃ। 

: অন্তহপ্যাহা_-অথ স্বরসকর্ষ তু শৃতশ্চ শীতফাণ্টকৌ। 
জেয়াঃ কষায়াঃ পচতে গুরবঃ পুর্ববঃ পূর্ববতঃ 11৩7 

স্বরসমাহ-_ 

সব্যঃক্ষুণার্জপ্রব্যস্য বন্ত্তনত্রদিপীড়নাু। 

যে! রসন্তৃভিনির্্যাতি হ্বরসঃ স প্রকীতিতঃ ॥ ৪ 1 

গুক্ষত্রব্যমুপাদায় শ্বরসানামসম্ভবে | 
বারিণ্যষগুণে সাধ্যং গ্রাহাং পাদাবশেধিতম্ ক ॥ ৫ | 

অন্যচ্চ--মহত্য তৎক্ষণ।কৃষ্টাৎ ক্ষুগাদ দ্রব্যাৎ সমুদ্ধরেত। 

বন্ত্রনিষ্পীড়তে। যন্ত্র স্বরসে৷ রস উচ্যতে ॥ 

কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তং তদ্ দ্বিগুণে জলে । 
অহোরাত্রং স্থিতং তণ্মাদ্ ভবেদ্বা রস উত্তম ॥ 

ক পাপ 

মতান্তর ।--কষাঁয় পাঁচ প্রকার যথা-_স্বরস্, কন্ধঃ শৃত, শীত ও. ফাণ্ট। 

ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্বাটি গুরু অর্থাৎ ফাঁণ্টকষায় অপেক্ষা শীতকষায় গুরু, শীতকষায় 
অপেক্ষা শৃতকষায় গুরু ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ 

হের লক্ষণ-_সন্ধঃ আহত আর দ্রব্য কুটিত করিয়া বস্ত্র কিংবা বন্দি 

£ সারা, নিশ্পীড়ন করিলে তাহ! হইতে যে রস নির্গত হয়, তাঁহীকে স্বরস কহে। অথবা 
যদি কীচাদ্রব্যের স্বর পাওয়া! না যায়, তাহা হইলে শু দ্রব্য অটিগুণ জলে সিদ্ধ 

করিয়া চতুর্থভাগীবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে। ইহা স্বরসের তুল্য ॥ ৪1৫ ॥, 

_ মতীস্তর।--তৎক্ষণাৎ আহত কীচীন্রব্য কুষ্টিত ও বস্্রনিষ্পীড়িত করিলে ভাঁহী : 
হইতে যে রস নির্গীত হয় তাহাকে ম্বরদ বলে। কিংব! অর্ধসের পরিমিত চূর্ণ ছিগুধ 

ররিহনরা যে রস থা উর 

শতক ত. 
গং জন্য যা বসানাদস্বে বান সাথ শা মর

, 



ৃ : দ্বিতীয়খণ্ডড। ... ২৫ 

ব্অস্য "পানমাত্রামাহ---স্বরসস্য গুরুত্থাচ্চ পলমর্ধং প্রযোজয়েৎ 1 

নিশোধিতধ্চগ্নিসিঙ্ধং পলমাত্রং রসং পিবে ॥ ৬ | 

স্বরসভেদাৎ পুটপাকবিধিমাহ 
পুটে পৰস্য দ্রব্যস্য স্বরসে! গৃহাতে যতঃ | 
অতোহয়ং পুটপাকঃ স্যাদ বিধানং তস্য কথ্যতে ॥ 

দ্রব্মাপৌধিতং জন্ুবটপত্রীদিসম্পুটে । 
বে্টয়িতা। ততো বন্ধা দৃঢ়ং রজ্ছ্বাদিনা তথা । 
সৃল্লেপং দ্যঙগুলং কুর্ধ্যাদথবাঙ্গুলিমাত্রকম্। 

দহেৎ, পুটান্তরাদগ্রৌ ঘাবল্লেপস্য রক্তৃতা 7৭ ॥ 

অন্যচ্চ ।-_পুটপন্ষস্য কক্বস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ। 
অতন্ত পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া ॥ ৮ ॥ 
পুটপাকস্য পাকোহয়ং লেপস্তারণবর্ণতা। 

লেপঞ্চ ঘ্যঙ্গুলং স্কুলং কুর্য্যাঘ। ুলিমাত্রকম্ ॥ 

কাশ্মরীবটজন্ব দি-পত্রৈবেষ্টনমুত্মম্॥ ৯1 

স্বরসের পানমাত্ৰা-_-পাঁচপ্রকার কমায়ের মধ্যে স্বরসের ভু, 
অর্ধপল ( উপযুক্ত ) মারায় পাঁন করিবে । অগ্মিসিদ্ধ রস বদি এক রাত্রি পর্যমধিত 
(বাসি) হয়, তাহ! হইলে সে রস এক পল মাত্রায় প্রযোজ্য ॥ ৬ ॥ 

স্বরসভেদে পুটপাঁকবিধি-_পুটপক দ্রব্যের -দ্বরূস গৃহীত হয়. বলিয়া 

পুটপাকের নিয়ম বলা যাইতেছে । ওঁষধ দ্রব্য কুটিত করিয়া জাম বাঁ বটপত্রাদি 
বার বেষ্টিত ও রঙ্ছু দিয়া দৃঢ়রূপে বীধিয়া ম্বতিকা দ্বারা এক বাঁ ছুই অঙ্গুলি পুরু 

লেপ দিয়া শু করত অমিত্তে গৌঁড়াইবে। অগ্নির তাপে বহ্িস্থ রঙ্গ লেপ, 
লা র্ ীলেইগুপোক দি ইয়ে জনিবে | ৭ ॥ 

মতান্তর ।--অনেকছছলে কননব্যকে পুটপাক করিয়া তাহার স্বকস গ্রহণ করিত | 

ধুকে যুক্তি বলিব । থা--যে কৰকে পুউপাক করিতে হইতে. 

মে পূর্ব প্রকাঁরে বাধিযীতাহীর উপরিভাগে সুই.বা এক কঃ: সদ 



২৬. ূ পরিভাষাপ্রদীপঃ। 

কল্কমীহ-_ 

দরব্যগার্জং শিলাপিষটং শুক্ধং বা জলমিঝ্সিতম্ 
তদেব সূরিভিঃ পুর্বৈ্বঃ কম্ক ইত্যভিধীয়তে ॥ 
আবাপস্ত,থ প্রক্ষেপস্তস্ পর্ধ্যায় উচ্যতে ॥ ১০ ॥ 

কন্ধন্তেষত্তেদাচ্চ মাহ-- 

অত্যন্তশুক্কং হদদ্রব্য স্থুপিষটং বস্ত্রগালিতম্। 

চ্ণং তচ্চ রজঃ ক্ষোদস্তস্ত পর্যায় উচ্যতে ॥ ১১ ॥ 

অন্যচ্চ। দ্রব্যমার্ডং শিলাপিষ্টং শুক্ষং বা সজলং ভবে । 

প্রক্ষেপাবাপকন্থান্তে তন্মানং কর্ষসশ্মিতম্ ॥ ১২1. 

কম্কে মধু ঘবৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া 

সিতাং গুড়ং সমং দগ্াদ্ দ্রবো দেয়শ্চতুগুণঃ ॥ ১৩। 

.*শ্রলেপ দিবে । তানন্তর অগ্নিতে পোঁড়াইবে । মৎপ্রলেপ অগ্নিবর্ণ হইলেই জাঁনিবে যে, 

পুটপাঁকের পাক সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৮৯ ॥ 

কন্কবিধি-_কীচা অথবা! সজল শু দ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহীকে 
: কন্ধ কহে। আঁবাপ ও প্রক্ষেপ এই ছুইটি কন্ধের পর্য্যায় ॥ ১০ ॥ 

চ্ বিধি--অত্যন্তশুদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বন্ত্রে ছাঁকিয় লইলে চর 
প্রস্তুত হ়। বজঃ ও ক্ষোদ চূর্ণের পর্যায় ॥ ১১ ॥ ৃ 

মতান্তরে কন্ধবিধি।--আর্ড অথবা সজল শুধদ্রব্য শিলাঁয় পেষণ করিয়! লইলে 
লাহাকে কন্ক কহে? প্রক্ষেপ ও আবাঁপ উহীর পর্য্যায়। কক্ষের মাঁজা-হুইতৌলা.। 

স্বত ও তৈল দিতে হইলে ্বিগুণ, চিনি ও গুড় দিতে হইলে কমের সমান, 
(জিতে হইলে চীরিগ্ুণ দিতে হয় ১২৭১৩ & 



দ্বিতীরখণ্ডঃ। | ই. 

অথ কাথমাহ শাঙ্গধরঃ। 

পাঁনীয়ং যোড়শগ্ুণং ক্ষুণ্রে দ্রব্যপলে ক্ষিপে। 

বৃৎপাত্রে ক্কাথয়েদ্ গ্রাহামষ্টমাংশাবশেধিতম্ ॥ 
তজ্জলং পায়য়েছ্বীমান্ কোষ মৃদ্বগ্নিসাধিতম্। 

শৃতঃ ক্কাথঃ কষায়শ্চ নিষু্হঃ স নিগছ্াতে ॥ 
আহাররসপাকে চ সঞ্জাতে দ্বিপলোন্মিতম্। 

বৃহ্ধবৈদ্ভোপদেশেন পিবেত ক্কাথং সুপাচিতম্ ॥ 

ক।থে ক্ষিপেশ্ড সিতামংশৈশ্চতুরষকযোড়শৈঃ । 
বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু প্রুতম্ | ১৪ ॥ 

অন্যচ্চ--দ্রব্যাদীপোথিতান্তৌয়ে বহ্িনা৷ পরিপাচিতাৎ। 
নিঃস্যতো যো৷ রসঃ পৃতঃ স শৃতঃ সমুদাহতঃ। 
ক্বাথঃ কবায়ো নিষুরৃহঃ পর্ধ্যায়স্তম্ত কীর্তিতঃ ॥ ১৫0 

শাঙ্গ ধরোক্ত কাথবিধি-_কুটিত একপল দ্রব্য বোল ন্ 
মু অগ্িসস্তাপে সিদ্ধ করিয়া অ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে ঈষদুষঃ 
সেই জল সেব্য। শৃত, কষার ও নিঘ্হ এই তিনটি শব্ধ কাঁথের পর্য্যায় ৷ আহাঁর স-. 

পরিপাঁক হইলে ছুইপল পরিমাণে ( উপযুক্ত মাত্রায় ) এ নুপাঁচিত কাথ পান করিবে। 
ইহা বুদ্ধবৈগ্ঞগণের, মত। এই কাথে চিনি অথবা মধু নিম্নলিখিত নিয়মে প্রক্ষেপ 

দিতে হয়। বাতজ রোগে কাঁথের চতুর্থাংশ, পিতজ রোগে অষ্টমাংশ ও কফজ রি 

যৌড়শাংশ চিনি গ্রক্েপ ্িবে। মধু ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাঁতজরোগে যৌঁড়শাংশ, 

ৰ পিত্জরোগে অষ্টমাংশ ও কফজরোগে চতুর্থংশ প্রদান করিবে ॥ ৯৪. 

| . মতন কৌন জব্য কুটিত এবং উপহুক্ জলসহ  অস্নিসস্তাপে 

(তাহা "হুইতে-যে কা: বাহিত করা হয়, তাহার নাম. শৃতরুষায়। 
নিলা এই ভিনটি উতর পর্ধার 3৫: 



ডি পরিভাধা-প্রদীপঃ। 

শীতমাহ 
ক্ষুণ্ন দ্রব্পলং সম্যক্ ষড়.ভির্জলপলৈঃ প্ুতম্। 

শর্ববরীমুষিতং সম্যগ্ জ্ঞেয়ঃ শীতকষায়কঃ ॥ ১৬ ॥ 

অবাস্তরভেদাৎ তঞুলোদকমাহু 
তগ্ডুলং কপশঃ কৃত্বা পলং গ্রাহং হি তুলা । 
চতুগুণং জলং দেয়ং তগ্ডুলোদককর্্মণি ॥ 

বন্যেইপ্যাহুঃ--শীতকষায়মীনেন তগ্ডুলোদককললনা! 1 ১৭1 

অথ ফাণ্টমাহ-_ 
ক্ষুপ্নে দ্রবাপলে সম্যগ্জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ। 

পাত্রে চতুঃপলমিতং ততস্ত আ্বয়েজ্জলম্। 

সোহয়ং পুতো৷ দ্রবঃ ফান্টো৷ ভিষগ_ভিরভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ 

প্রসঙ্গাদুঞ্চোদকমীহ। 

অধ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনা্ধকেন বা। 
* অখবাঁ কথনেনৈৰ সিহ্ধমুষ্টোদকং বদেশ ॥ ১৯ ॥ -- 

তেকাবিহিদ দহ পল জলে আত করিয়া সমস্ত রাজি 
ওন্াইয়া বাঁখিলে, তাহাঁকে শীতকষাঁয় কহে ॥ ১৬ ॥ 

 তগুলোদক বিধি--একপল পরিমিত আতপ তঞুল সু হুর্ণ করি চতুগুণ 
লে ভিজাইয়া রাঁখিবে। তগুল সকল ভিজিয়া কোমল হইলে সেই জল গ্রহণ 
বে এবং অস্ধ্পানাদি সকল কর্ে প্রয়োগ করিবে । কেহ, কেহ বলেন শীত 

“স্ব মাত্রায় তঙুলোদিক প্রস্তুত করিবে ॥ ৯৭ ॥ 
টিবি কত একপল হা দের উফ জলে কিছ ডা 
ইহ র্যা | 

লরি তেল বি কির আয়াংণ, বি কিবা 



দ্বিতীয়খণ্ঃ। ১৯ 

কাথাদেরবাস্তরভেদাল্লেহাদিকমাহ 
কাখাদের্যৎ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়! । 

অবলেহ্চ লেহশ্চ প্রাশ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ % 
বটকো মোদকঃ পিণ্ডী গুড়ে বর্তিস্তথা বটা। 

বটিকা গুড়িকা চেতি সংজ্ঞাবাস্তরভেদতঃ ॥ 
মাত্রাচ্ছায়াতপচ্ছেদ-বাসবিশ্রেষপেষণৈ2। 

মন্থপীড়নসংযোগ-জলকালবলাবলৈঃ ॥ 
দ্রব্যে গুণাম্তরাধানং বিশিষ্টং ক্রিয়তে যতঃ। 
তেন মোদকচুর্ণীদি-বটকাশ্চ যথাঞ্তি ॥ ২০ ॥ 

অন্তার্চ ৷ মাত্রাদয়শ্চৈতে দ্রব্যাণাং বিশিষ্টগুণান্তরাধান, জনবন্তি মাত্রাদিভেদাৎ। 
একমপি দ্রবা" মাত্রাদিভেদেন বিকারবিশ্মেং নাঁশয়তি | যথ| রসশাস্ত্রে ভ্রিবিক্রম: | 
শবায়সলৌহ শোঁথপাগুযাদীন্ হপ্তি, ভ্রিকত্রয়াদিলৌহঞ্চ গ্রতণ্যা দিকমি ্যনরোর্জব্যাণাং 
ভেদাভাব” কিস্বনয়োলৌঠিস্ত কেব্লমীত্রাভেদতেনৈব গুণভেদঃ , এবং সব্কত্র 
ছায়াতপাঁদিষপি শ্রেয় । কেধাঞ্চিছেবজদ্রব্যাণামবাস্তরভেদনিরচে পি ছামাশোষাত্বেন চ 
গুণভেদ ইতি গু্বঃ ॥১০ 

অগ্ধীশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে অথবা! কেনল ফটাইঘা লট” 
উঞ্চোদক বল! যম ॥ ১৯ ॥ 

লেহবিধি--কাথাদিকে পুন, পাঁক করিলে যে ঘন পদার্থ জন্মে, তাহাকে 
অবলেহ, লেহ ও প্রাশ বলে । ইহার গান্রা-"একপল । 

বটক--বটক, মৌদক, পিপ্তী, গুড়, বর্তি, বী, ঝটিকা ও গুড়িকা এই কয়েকটি 

বটকের নামান্তর । মাত্রা; ছায়া, আতপ, ছে, বাঁস, বিশ্লেষ, পেষণ, মন্থন, পীড়ন, 

সংযোগ? জল, কীল ও বলাবল ভেদে দ্রব্যের বিশেষ গুণ জলে, শ্বৃতরাং চুণমৌদকাঁদি 
শাস্ত্রে যেরূপ বল!:আছে, সেই বূপই করিবে । দৃষ্টান্তস্যেখন নবাঁষস লৌহে.ও 
ব্রিকত্রয়াদি লৌহে দ্রব্যের কোন প্রভেদ নাই, কিন্কু লৌহের মীত্রাভেদে 

চ্দাতা 1 পলো মিতা ইভাপি প1521 
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অথ দ্রব্যাণাং মাত্রাবিধিলিখ্যতে। 
স্থিতিনণন্ত্েব মাত্রায়াঃ কালমগিং বলং বয়ঃ। 

প্রকৃতিং দেশদোষো চ দৃষ্ট। মাত্রাং প্রকল্পয়ে॥ 
যতো মন্দানলা হম্ব! ভীনসন্া নরাঃ কলৌ। 
অতস্ত মাত্র! তদযোগ্য। প্রোচ্যতে শুহ্বসম্মত ₹্ ॥ ২১ ॥ 

অন্যেহপ্যাহুঃ-_নাল্লং হস্ত্যৌষধং ব্যাধিং ষথাল্লামু মহানলম্। 
দৌষবচ্চাতিমাত্রং হ্যাৎ শশ্যমত্যুদকং যথা ॥ ২২ ॥ 

অন্যচ্চ--মাত্রয়! হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিব্র্তয়ে। 

দ্রব্যাগামতিবাহুল্যাদ্ ব্যাপৎ সংজায়তে ঞ্রুবম্ ॥২৩ 

অগ্চ্চ---মাত্রায় নাস্তাবস্থানং দোষমগিং বলং বয়ঃ। 

ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষা মাত্রাং প্রযোজয়েও ॥ 

শোথপাগ্দি এবং ত্রিকত্রয়াদি গ্রহণ্যাঁদি নষ্ট করিয়া থাঁকে। এইরূপ দ্রব্যের কোন 
গ্রভেদ না! থাঁকিলেও ছাঁয়'শোষণাদির দ্বারাও ওষধের গুণভেদ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 

” মাত্রাবিধি-মাত্রার বিশেষ কিছু স্থিরতা নাই।  কাঁল, অগ্নি, ব্ল; 
' স্যম প্রকৃতি, বাঁতাদিদোষ ও দেশ বিবেচন! করিয়া ওষধের মাত্র! নির্দেশ করিবে। 

উল লগ স্বভাঁবতঃ মন্দানল, হীনসন্ব ও হ্বম্বাক্তি হইয়া থাকে, সুতরাং 

এ এহাদের পক্ষে যেরূপ মার! যোগ্য, তাহাই বলিব। যেমন অল্পজল প্রবল অগ্নি 
নির্বাণ করিতে সমর্থ হয় না এবং অধিকজলে শল্তের হানি হইয় থাকে, সেইরূপ 
মাত্রাহীন .ওঁষধ রোগপ্রশমনে সমর্থ হয় না এবং অতিমাত্র ওষধে নানা অনিষ্ট হইয়। 

*: » খাকে। সুতরাং ওঁবধাদি উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে 1-২১--২৩। 
_ মতান্তর ।স-মাতার কোন নিদিষ্ট পরিমাণ নাই। বাতাঁদি দোষ, অগ্নি, বল, 

বযঃজম, ব্যাধি, ব্য ও কোঠ্ঠ. বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মারা প্রয়োগ করিবে। 
ভোরে. স্নেহপদীর্ঘ, ফাথ্য পদার্থ শ্বরস, গুড়িকা ও কাজিকাঁদি ওধে সাধারগৃতঃ যে. 

নিত আছে, তাহা লিখিত হইতেছে, ০১০০০১১০১ মা 
ক কে্যসন্মতেতে বা পাঠ:। :: ...: 
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উত্তমস্ত পলং মাত্রা ত্রিভিষ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে | 
জঘন্যস্য পলার্দেন স্নেহকাধ্যৌষধেষু চ ॥ ২৪ ॥ 

সার্দাং পলং পলপ্চার্ধং বিদধ্যাদ্ গুড়খগুয়োঃ । 

শ্রেন্টমধ্যমহীনেষু মাত্রেয়ং মুনিভিঃ কৃতা ॥ 
অত্র স্যাৎ সৌশ্রুতং পঞ্চরক্তিমাষাত্মকং পলম্। 
মোদকং বটকং লেহং কর্ষমাত্রং গ্রযোজয়েশ। 

কর্মদয়ং পলং বাপি দেয়ং কোষ্টাগ্লপেক্ষয়া ॥ 

অন্তার্থ। ৷ উত্তমন্ত প্রবলাগ্মিবলপুরুধন্ত, ন পুনযু'গবিশেষজাতন্ত পুরুষন্ত, ক্ষিতৌ 
কলাবেব শীস্তরপ্রচারাৎ। সত্যযুগীদৌ ব্যাঁধ্যভাবাৎ। উত্তনাদিশবানীং যুগ্ীদীনীম- 
নভিপ্ানাঁচ্চ পলমত্র সৌশ্রুতমিতি গুরবঃ। চরকার্ধপলোম্মানং চরকে দশরক্কিকৈরিতি 
সৌশ্রুতপলং চরকার্ধপলম্। ত্রিভিরক্ষৈরিতি চরকন্ত ভ্রিভিস্তোটৈঃ ৷ পলার্দেনেতি 
চরকে কর্ষৈকেন যুগপ্রভাবাৎ জঘন্যা এব সর্ধে, অতএব জঘন্যা মাত্রা সর্ধেষাং 
দাঁতব্যা। কিঞ্চ কর্ষশ্চুণন্ত কক্ধন্ত গুড়িকানাঞ্চ সর্বশ ইতি জঘন্যমীত্রামাশ্রিত্য 
চত্রদতেন স্বসংগ্রহে লিখিতমিতি দিক । ক্কাখ্যমিত্যর্ণার্থ যত, ক্কাথমর্হতি ইতি 
কাথ্যং । তেযু/ন্নেহকাথ্যৌবধেষু অথবা কাখ্যোৌষধেষু চেতি কাঁথ্যমৌধধং ফৈ ীর* 
জলকাঞ্জিকাঁদিতিঃ ; অতন্তাঁনি ক্মীরাদীশি ভক্ষণীয়ানি। অতো! ভক্ষণমাত্রেজি 
গুবরও প্রাঃ ॥২৪ | 

একপল, মধ্যমাগিবল ব্যক্তির পক্ষে--তিন অক্ষ এবং অধমাগ্নিব্ল ব্যক্তির পক্ষে 
অর্ধপল নির্দিষ্ট। বুদ্ধ বৈষ্চগণ এস্থলে সৌশ্রুত মান ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। 
হুশ্রুতের একপল চরকের অর্ধপল ; অতএব এস্থলে সুশ্ররতের একপল চারি তৌল!। 
তিন অক্ষ তিন তোলা,. অর্থপল ছুই তোল! ।, কাঁরথ স্ুশ্রতে ৫ রূৃতিতে 
মাধ এবং চরকে দশ রতিতে মাঝ) অতএব নুশ্রুতের পরিমাণ অপেক্ষা 
চরকের পরিমাণ দ্বিগুণ | কলিযুগে সকলেরই অধ বল অতি অন তন্জত 

সকলের পক্ষেই জঘন্ত অর্থাৎ অন্ন মাত্রা প্রযোজ্য ॥ ২৪ ॥  :. রি 
"খড় ও খত পরধনাদিবল পুরুষের পক্ষে দেন, মধ্যমা বলের প্. 

একপল,এবং হীনাগ্সিবলের পক্ষে . অর্থপল মাত! ব্যবস্থা । এখানেও নদ 



৩২ পরিভাষা-প্রদীপঃ | 

শ্রে্টমধ্যমহীনেষু থাদশাফচতুউয়ৈঃ। 
মাষকৈ গু গৃগুলোম্ম্ীত্রাং কোন্টং বীক্ষ্যাবতারয়েছ॥ ২৫ ॥ 
গুপ্তীমাত্রং রলং দেবি! হেমজীর্ণঞ্চ ভক্ষয়ে। 

তারং ত্রিগুপ্চকং প্রৌক্তং রবিজীর্ণং দবিগুপ্কম্। 

লৌহাভ্রন।গবঙ্গানাঃ খর্পরম্থ শিলাজতোঃ। 
ষড় গুপ্তীপ্রমিতা৷ মাত্রা মলোপরসমাষকম্ ॥ 

কাংস্তপিন্তলয়োমণীনং ভক্ষয়েৎ তাত্্জীর্ণব। 
যবমাত্রং বিষং দেবি! গুগ্তামাত্রস্ত কু্ঠিনে ॥ 
বজং যবদ্বয়মিতং তালকং ঘবসপ্তকম্। 

ততো৷ বুন্ধা! ভিষগৃদগ্ভাৎ প্রায় মাত্রেতি কীন্তিত! ॥২৬ 7 

তম্মাচ্চ দ্বিবিধং ম।নং কালিঙ্গং মাগধং তথা। 

কালিঙগাম্মাগধং শ্রেষ্ঠম্ এবং মানবিদো বিদ্ুঃ | 

পঞ্চদতিমাধাত্মক মানে পল গ্রাহ্থ। এইনপ মোঁদক, বটক ও লেহ্ উত্তমাগ্নিবলাদি 
ভেদে যথাত্রমে একপল, ছুইকর্ষ এব* এককর্ষ প্রযোগ কধিবে গ্রগঞ্জুর মাত্রা 

কাটান্ছিঅন্রিবেচনা করিয়া উত্তমাগ্সিবলের বাঁর মাষা, মধ্যাগ্নি বলের পক্ষে আট মা 
৫এপ্ং অধমাগ্রিবলের পক্ষে চারি মাবা ব্যবস্থা কবিবে ॥ ১৫ ॥ 

শোধিত পারদ ও জান্িত স্বণ্ণে মাত্রা একরতি, রৌপ্যের মাত্রা তিন রতি," 
তীত্রের মা হুইরতি এবং লৌহ, অন্র, সীসক, বঙ্গ, খর্পর ও শিলাজতুর মাত্র! 
ছয়বতি। মলধাঁতু ( মওরাঁদি ) ও উপরসেয় মাত্রা একমাবা। কাঁসা ও পিতলের 

মাত্রা ছুইরভি। বিষের মাত্র! এক ধন, কিন্ক কুষ্টরৌগিকে একরতি পরিমিত 
দেওযা যাইতে পাঁরে। হীরক দুইযব মার! এব হবিতাল সাঁতযব মাত্রা ব্যবন্ৃত 
হয়। সাধারণ ভাঁবে ইহাদের মাত্রা কথিত হইলেও বিবেচক ভিষক্ রোগির বল 

টি য়স ও অগ্যাদি লক্ষ্য করিয়া মালা স্থির করিবেন ॥ ২৬ ॥ 

। পূর্বেই বলা ইইয়াছে কালি ও মাগধভেদে মান হুট প্রকার , তন্মধ্যে-কালিক্গ, 
1/, "নায়, গ্গধ মান তেষ্ট। কালিঙ্মানই সৌহ্ত্ত মান, এই মতে পাঁচ রৃতিভে 



. দ্বিতীরথণ্ডঃ। টু ৩৩ 

কালিঙ্গং সৌশ্রুতং মানং পঞ্চরক্তিকমানতঃ। 
দশরক্তিকমানন্ত্র মাগধং চরকেরিতম ॥ 

তয়োমর্ণগধমানন্তর প্রশংস্তি ভিষগ্থরাঃ ৷ 

কালিঙ্গং শুহ্ধলৌহাদি-দ্রব্যস্থ ঞজ কল্পনে মতম্। 

_ কষায়োহনুবাসনাদি-দ্রব্যাদানে তু মাগধম ॥ ২৭1 

পাচনাদৌ জলপরিমাণমাহ 
কর্ধাদৌ তু পলং যাবদ্ দগ্যাৎ যোড়শিকং জলম্ ॥ 
ততস্ত কুড়বং যাবৎ তোয়মফগুণং ভবেওু ॥ 
চতুগু মতশ্চোর্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং ভবে 
ক্কাথ্যদ্রব্পলে কৃর্ষ্য।€ প্রস্থাদ্ধং পাদশেষিতম্ ॥ ২৮ ॥ 

অন্তার্চ ৷ কাথ্যদ্রব্যপল ইতি। প্রবলাগ্িবলপুরুযাপেক্ষয়া কাথ্যদব্যস্ত পলং 
গ্রাহ্মূ। তং তসাধনার্থ প্রস্থার্ধং জলং দত্বা পাদাবশিষ্টং কার্্ম্। প্রেস্থার্ঘত্বাৎ 
জলমন্টগুণং শরাঁবদ্য়ং পাঁদশেষেণ পলচতুষ্টমং গ্রাহমিত্যর্থ ॥ ২৮ ॥ 

মাষা। চরকোক্ত মানকে মাগধমান কহে, এই মতে দশরতিতে মাষা। চি্রিসৃকগুণ 
কাঁলিঙ্গমান অপেক্ষা! মাঁগধ মাঁনেরই আঁদর করিয়া থাকেন। (কিন্তু ইদ্দানীস্তন 
চিকিৎসকগণ এক তোল। ও এক টাঁকা'র ওজন সমান করিবার নিমিত্ত বাঁররতিতে 

মাষা ধরিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা--“গৌড়ো দবাদশভিত্তথা। অযন্ত বিহিতো মাঃ 
সষ্ভিগৌড়ে প্রযুজ্যতে ॥৮» ইতি আনন্দমানসংগৃহীত পরিভাঁষা ) শোঁধিত লৌহাদি 

(পাঠান্তরেস্পগুড় ও লৌহাঁদি) সেবন বিষয়ে কাঁলিঙ্গমান এবং কষাঁয় ও অন্্বাঁসনাদি 
দ্রব্যগ্রহণ সম্বন্ধে মাঁগধ মান প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥ 

পাচনাদিতে জলের পরিমান ।এহুই তোলা হইতে পলপরিমণি: র্যা 
কাথ্যদ্রব্য ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থভীগ শেষ থাঁকিতে ॥ নাঁমাইয়। 
ছক লইবে। আটতোলার পর কুড়ব পরিমাণ পর্যন্ত কাথ্য ব্য: অটি গুণ এরং 

-্  ়ীযাদিজযাডেতি লাসহর 



৩৪. | ্ পরিতাষা-প্রদীপঃ । 

.. স্বৃদৌ চতুগুগং দেয়ং কঠিনেইউগুণং ভবেু। 
কঠিনাৎ কঠিনং ষচ্চ দগ্ভাৎ যোড়শিকং জলম্ ॥ 
মৃদ্ধাদিদ্রব্যসঙ্ঘাতে মানানুক্তৌ চিকিতসকাঃ। 

মধ্যন্যোভয়ভাগিত্বাদিচ্ছ্ত্যষটগুণং জলম্॥ ২৯। 

জলপরিমাণপ্রসঙ্গত: পাচনানাং দ্রব্য- 
পরিমাণমাহ 

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকছয়ে 
দস্বান্তঃ যোড়শগুণং গ্রাহাং পাদাবশেষিতম্। 

 ইমাং মাত্রাং প্রাকুর্ববন্তি ভিষজঃ পাঁচনেযু চ ॥ ৩০ ॥ 

মৃদ্ধাদি ইতি আর্ডীদ্রব্যম্, আদিশব্দাঁৎ কঠিনাতিকঠিনয়ে। গ্র্ণম। এতেযাং 
মিলিতানাং ড্রব্যাণাম্ অনুক্তজলপরিমাথানাং পাঁচনাদিসাঁধনবিধো জলপরিমাণং 
মধ্যন্ত মধ্যস্থিতন্ত মৃদ্ধতিকঠিনয়োঃ কঠিনন্ত জলপরিমাণং প্রাগ্যছুক্ম্ অইগুণং তদেব 
দত্বা পক্তব্যম। উভয়ভাগিত্বাদিতি উভয়োমব্বতিকঠিনয়োঃ কঠীনন্ত জলপূরিমাণং 
প্রাগবছুক্তম্॥ মধ্য এব ভাগোক্তত্বাদিতি জলম্টগুণমচিতমেব গুরবঃ ২৯ ॥ 

কর চায়িগুণ জলে সিদ্ধ করিয়! চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। অপর 
স্ক্কাথ্যদ্রব্য একপল হইলে অর্ধপ্রস্থ (দ্রবদৈগুণ্যে ছুই সের ) জলে সিদ্ধ করিয়! 
চতুর্থভাগাঁবশেষ থাকিতে নাঁমাইয়া লইতে হয়। কাথ্যব্রব্য কোমল হইলে চারিগুণ, 
কঠিন হইলে আটগুণ এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে যৌলগুণ জলে সিদ্ধ করিবে । কিন্তু 
"যদি মৃছু কঠিন ও অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া! কাঁথ করিতে হয়, ভবে 
মিলিত কাঁথ্য দ্রব্যের আটগ৭ জলে সিদ্ধ করিয়া টন থাঁকিতে নামাইয়! | 
লইবে ॥ ২৮২৯ ॥ ্ 

.. জ্ল্পরিমাঁণ প্রসঙ্গে পানের অবাপরিমাগ বলা রেসি €ষ মধ, 

আধুনিক বাররতিতেষে- মীষা), তাহীরই অটি মাধায় তৌল! ধরিয়া :.সেইরপ- 
তালা ধীষধ জবয লগ অর্থাৎ অরীসের জলে সিদ্ধ করিয়া, পাদাবশেষ অর্থাৎ. 



. দ্বিতীয়খণ্ঃ । টা? ৩৫ 

অথ যবাথাদিসাধনে জলভেষজয়োঃ& পরিমাণমাহ 
 ক্কাখ্যত্রব্যাগ্ুলিং ক্ষুঃং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে। 

পাদাবশেষে তেনাথ যবাথাহ্যপকলয়ে ॥ 

যুষাংস্চ রসকাংশ্চৈব কষ্পেনানেন সাধয়েশু ॥ ৩১। 
যদপ্ন, শৃতশীতান্ত্ যড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে। 
কর্ষমাত্রং ততে। দ্রব্যং সাধয়ে€ প্রাস্থিকেহস্তসি ৷ 

অর্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসংবিধো 1 ৩২ ॥ 

কন্ধসাধ্যাং পেয়ামাহ কেশরী টীকাঁকারঃ। 
কর্ষার্ধং বা কণাশুণ্ট্যোঃ কক্ধদ্রব্যন্ বা পলম্। 
বিনীয় পাচয়েদ্যুক্ত্যা বারিপ্রাস্থেন চাপরাস.॥ ৩৩ ৩৩ ॥ 

অন্তার্চ ৷ কর্ষার্ঘমিত্যাদি কণ! শুগ্ঠী চ তয়োসিলিত্ব! রমার রং গৃহীত কল্বদ্রব্যস্ত 
চ তঙ্লাঁদেঃ পলং বিনীয়, বিনীয়েতি পাঠে নীত্বা ইত্যর্থ । বিলীম্নেতি পাঠে 
ক্বীকৃত্যেত্যঞ্চ ৷ বাঁরিপ্রস্থেনেতি একত্বমবিবক্ষিতং অগ্ম্যাগ্িপেক্ষয়া অধিকেনেতি 
যাবৎ, তেন প্রস্থঘয়ে জলে সাংয্রিতবার্ঘশৃতেন বারিপ্রস্থেন যুক্ত্যা কিঞ্চিনেন 
অধিকেন বা প্রবলামিপুরুষাপেক্ষয়া ইথধণপরাম্ কক্ষদাধ্যা যবাগুং পায়ে ৃ 
ু্ঘ্যাদিত্যথ্চ ।* এবমন্যত্রাপি পেয়া্দিসাধনে প্রবলাধিপুরুষাদৌ ক্যা রচরতরং 

যবাথাদি সাধনে জল ও উষধের পরিমাণ।--চারিপল ক্কাথ্যদ্রব্য 
ষোল সের জলে সিন্ধ করিয়! চতুর্থভাঁগাঁবশেষ থাঁকিতে নামাইয! তাহাঁতে কাথসধ্য 
বাগু ঘুষ ও মাংসরস প্রস্তুত করিবে ॥ ৩১ ॥ 

.. শৃতশীতপানীয়ার্থ মুস্তকাদি দ্রব্য ছুই তোলা, চাঁরিসের জল্গে সিদ্ধ করিয়া 
অর্াবশেষ থাকিতে নামহিয়া ছাকিয়া লইবে। পাঁনাথ ইহা প্রযোজ্য । বিশেষ 
বির উেখ না থাকিলে সাধারণত: ফাখসাধ পেয়া  যুষ রসাদিও রী পরিভাষা, 
সারে গ্র্তুত করিবে |'এ২। র | 

টাকা তে সা গে গত বিলি ঃ প্রভৃতি 

চা 
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সলিলং/ ককত্রব্য বা গ্রাহম্। : সাঁধনক্রমমাহ। কণাশ্তষ্যোঃ কর্ধার্দং, গৃহীত্ব! 
ককাথ্যদ্রব্যস্ত পলঞ্চ প্রন্থঘয়েহস্তসি অর্ধশৃতীকৃত্য বারিপ্রস্থং বস্ত্রেণ ছানযিত্বা নাতিসান্জ্রাং 
নাঁতিম্থচ্ছাং যবাঁগুং সাঁধয়েৎ। কণীশুষ্যোঃ প্রত্যেকং কর্ষার্ধং কৃত্ব। পৃথগ যোগোইয়- 
'মিতি কশ্চিং। নম্থু যদ্যেবং ভেষজং কাথঃ সামান্যাধিক্যমপি তৎ কিমর্থং_- 
কর্ষমাত্রং ততে৷ দ্রব্যং সাঁধয়েৎ প্রীস্থিকেহস্তসি ইতি বড়ঙ্গপরিভাষা? অত আহ, 
বড়ঙ্গপরিভাবায়াং প্রায় ইতি প্রাচুর্যেণ প্রচুরস্থলে ষড়ঙ্গপরিভাষৈব পেয়াদিসম্মতা 
পেয়াদিষু কীর্তিতা । পেয়াদিষু মন্তত ইতি যাঁবং। অয়ম্্চ প্রায়েণ বডঙ্গপরিভাঁষৈব 
ব্যবহার ইতি যড়জপরিভাবোক্তা । প্রবলাস্রিপুরুবে তু বইভক্তরি স্তোকতোয়েন 
ষবাগুর্ন সিদ্ধ্যতি যুক্ত্যা কাথপ্রাবল্যং ক্বীথপ্রাবল্যে ভেবজপ্রাবল্যং, কেশাকষ্টযা 
পতিতমিতি সর্বমবদীতম্। নিশ্চলকরেণ তু পলমত্র সৌশ্রুতমিত্যবধেয়মিতি 
ব্যাখ্যাতম্। অত্র নারাঁযণদাঁসেন ব্যাখ্যাতং . কণীস্ু্যোঃ কর্ষার্দং বেতি তীক্ষি- 
দ্রব্যোপলক্ষণং, কন্ব্ব্যস্ত বাঁ পলমিতি মৃহ্দ্রব্যোপলক্ষণং, মৃছ্ুকঠিনয়োযুক্ত্য! 
কর্ষদ্ব়মিতি । অপরামিতি যে যবাগাদয়ঃ মৃড়ঙ্গপরিভাষ়া সিদ্ধাঃ ন তদর্থেয়ং পরিভাষা, 
কিন্তু তদিতরাথেয়মিত্যর্থ । আকৃতি পূর্ববমত্র কর্ষমাত্র দ্রব্যমুক্তমূ, অত্র তু কর্ষাধিক- 
মপি পূর্বত্রতু গ্রস্থমাত্রং , জলমুক্তম্, অত্র প্রবলাগ্িবলপুরুতযার্থ, বহুধবাগুসাধনে 
প্রস্থাধিকমপি গৃহাতে, কচিৎ প্রস্থন্যনেহপি মুষঃ সাধ্যতে পূর্ববম্ অর্ধশৃতজলমুক্তম্: 
অত্র তু কচিৎ পাদীবশিষ্টমপি মাংসবসে সাধ্যমানে পানষোগ্যাবশিষ্ট ইতি যুক্তি" 
শবদার্। তদেতদ্যুক্তং ভবতি ৷ যবাগুঃ ষড় গুণে তোয়ে প্রস্থে প্রস্থাধিকেহপি বা। 
রসেন পাঁকে মাঁংসস্ত সুসিধ্যতি হি যাঁবতা। অর্ধশিষ্টট ভবেদ্যুষঃ কচিং 

-»পাদর্বিশৈষতঃ | অগ্টাদশগুণে তোয়ে খুষঃ শাঙ্গধিরেরিতঃ ॥ ইতি গুরবন্থাছঃ | 
পরিভাষেয়ং পানীয়সাধনব্ষিয়িণী । চক্রপাণিদভ্েন পানীয়সাধনপ্রকরণে ড়ঙপানীয়- 
্র্ঙপানীয়ানস্তরং পিগ্ললীপানীয়ং লিখিতস্।  কণাশ্ুষ্যোঃ কর্ষীর্ধং বারিপ্রস্থেন 
সাধ্যম্। নন্থ অত্র কৰ্বদ্রব্যন্ত বা পলমিতি কথমুক্তম্? অত আহ নারায়ণান্তরঙ্গঃ, 
মৃহুর্রব্য উপলক্ষণমিতি। যগ্পি পিগ্ললীয়ে পাঁনীয়ে আহ্যঙ্গিকত্বাদ্ যুক্ত্যাঁপরান্ 
যুষান্ পেয়াদীন্ বা ধাত্বপেক্ষয়া সাধয়েৎ তদ! তগুলাঁদীনাং পলং কন্ধীকৃত্য বারিপ্রস্থে- 
নার্ধশূতেন সাধ্যম্চ অতঃ ড়ঙ্গপরিভাবৈব প্রায়: পেয়াদিসম্মতেত্যুক্তা! পশ্চাদেষ৷ 
লিখিতা, পেয়াদয়স্ত ষ্ড়ঙ্গপরিভাঁষ়া সর্বত্র সাঁধনীনাঃ, প্রায়শব্দাৎ প্রচুরস্থলে 
ষড়ঙ্পরিভাঁষ! অন্মতা তদিতরােযর়মিতি,॥ ৩৩ ॥ 8 

'ছুলাদি কনধদ্রব্য একপল, একত্র চাঁরিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দাবশিষ্ থাঁকিতে 
নাম ছাক্তানাতিৎন ও নাতিত্রল বাগ পরস্তত করিবে । এইলে বব. 

থাকে ..ওবং..-্ুধা  অধিক:হয় হাহা... হইলে "বিবেচনা. 
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 যবাগুসাধনে তগ্জুলপ্রকারমাহ 
যবাগুমুচিতান্তক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদে ॥ ৩৪ ॥ 

অন্নাদিসাধনে জলপরিমাণমাহ 
অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুগুণে। 
মণ্ডশ্চতু্দশগুণে যবাগুঃ ঘড় গুণেহস্তসি ॥ ৩৫। 

উচিততগুঁলাচ্চিতুর্ভাগৈকভাঁগমানং । ক্ষুত্রিততগুলমাছক্তৈঃ কৃতীং ০০ বদেদিও 
ত্য, যাউ ইতি লোকে ॥ ৩৪ ॥ 

পূর্বক তুল এবং তরলের অনুরূপ দুইগুণ বা তিন গুণ জল গ্রহণ করিয়৷ য্বাঁগু 

প্রস্তত করিবে । এ বিষরে চক্রপাঁণির মত--বীর্ধ্য ভেদে দ্রব্য সাধারণতঃ তিনপ্রকার। 

তীক্ষবীর্ধয--যেমন পিপুল শঁঠ প্রভৃতি । মধ্যবীর্ধা--যেমন বেলেছাঁল, গণিয়ারিছাল 
প্রভৃতি। ষৃহুবীর্ধ্য আমলক্যাদি। যে সকল যবাগু কন্বসাধ্য, তন্মধ্যে দ্রব্য তীক্ষবীর্ষা 
হইলে মোট দুইতোঁল! £ মধ্যবীর্ধ্য হইলে চারিতোলা এবং মৃদুবীর্্য হইলে একপল বা! 

আট তোল গ্রহণ কর! রীতি। কক্দ্রব্য শিলাঁয় উত্তমরূপ বাঁটিয়া চারি সের জলে 
সিদ্ধ করিয়া কন্ষসাধ্য যবাগু প্রস্তুত করিবে ॥ ৩৩ ॥ 

যবাগুসাধনে তগ্ডুলের পরিমাণ ।_ষে ব্ক্তি সেই দিবসে যত 
পরিমাণ তঞ্ুলের অন্ন আহার করিতে পারে; তাহার জঙ্ত তাহার চারি 
ভাগের একভাগ অর্থাৎ সিকি :পরিমাণে তঙুল গ্রহণ ও অর্ধকুট্টিত করিয়! য্বাগু 

প্রস্তুত করিবে। যবাগুকে চলিত ভাষায় যাঁউ বলিয়া! থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

অন্নাদি প্রস্ততকরণে জলের পরিমাণ--তগুলের পরিমাণ যত, তদপেক্ষা 
পাঁচগুণ জল দিয়! অন্ন পাক করিতে হয়। চারিগুণ জল দিয়া বিলেপী, চতুর্দশ গুণ 
জল দিয়া মণ্ড এবং ছয়গুণ জল দিয়া পেয়া প্রস্তত করিতে হয় * ॥ ৩৫ ॥ 

কত 

. ক কেহ কেহ এই শ্লেকের অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা! করেন, যবা--তখুলাপেক্ষা পাচরণ জ্বল দিয় 
অন্ন নয়গ্বণ জল দির! বিলেগী, উনিশগণ জুল দিয়া ঘণ্ড এবং একাদশগুণ জল দিয়াশপেরা প্রত 
করিতে হয় । ডাহা! প্রথম পাচগধ অপর প্রত্যেফটির সহিতই জ্বর করিয়া থাকেন 
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মণ্ডাদিলক্ষণমাহ । 
সিক্থকৈ রহিতে। মণ্ডঃ পেয়া সিকৃথসমস্থিত। 

_.. ষবাগূর্ববনুসিক্থ স্যাদ্িলেপী বিরলদ্রব ॥ ৩৬ ॥ 
অন্যচ্চ-_যবাগুঃ ষড়গুণে তোয়ে সিদ্ধা স্যাৎ কৃশরা ঘনা। 

_ তঙুলৈমুগমাধৈশ্চ তিলৈর্বধা সাঁধিতা হিসা॥ 
যবাগুগ্রণৃহিণী বল্য! তর্পণী বাতনাশিনী ॥ 

_বিলেপী চ ধনা সিকৃথৈঃ সিহ্ধা নীরে চতুগুণে। 
বিলেপী তর্পণী হ্ৃদ্ভা' মধুর! পিত্তন(শিনী ॥ 

দ্রবাধিকা ঘনা সিক্থা চতুর্দশগুণে জলে। 

সিদ্ধ! পেয়। বুধৈজ্ঞেয়া যুষঃ কিঞ্িদৃঘনঃ স্মৃতঃ 1 
পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা । 
যুষো৷ বল্যঃ স্ৃতঃ ক্টযো লঘুপাকঃ কফাপহঃ। 
জলে চতু্দশগুণে তঙুলানাং চতুঃপলম্। 

বিপচে শ্রাবয়েন্মগুঃ স ভক্তো মধুরো লঘুঃ ॥ 
. নীরে চতুর্দশগুণে সিদ্ধে! মগুত্বসিক্থকঃ ॥ ৩৭ | 

তওুলানামিতি ক্ষুত্রিততগুলানামিত্যর্থ । শ্রাবযেদিতি বস্বাদিনা চাঁলয়েং ! 
অসিক্ষক ইতি সিক্থকরহিত ইত্যর্থ। অন্নাদিরহিতসিকৃথকঃ কুটাতি ( সিটি) 
লোকে ॥ ৩৭ ॥ 

মগ্ডাদির লক্ষণ ।-স্যাহ! সিকৃথক-( সিট ) রহিত অথচ তরল, তাহাকে মণ্ড 

. কহে। যে যবাগৃতে সিটা অল্প, তরলভাগ অধিক, তাহাকে পের এবং খাহাতে 
_ সিকৃথক ীনিগাসাাজারিনার ভাসা থাকে, সেই ১ 
বিলেপী কহে ॥ ৩৬। 

মতান্তর 1--তঞুল, বাবকলার বা তিল ইহাদের যেকোন? একটির রহিত 
দয় ণভরে যিদ, করিলে ববাঁগু প্রস্তুত হয়। : সেই খন পদার্থকে.'রুশরাও হিয়া 



দ্িতীয়ধ্ডঃ। ৩৯ 

অথ মাংসরসসাধনবিধানমাহ 
দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ববতো দ্বিগুণং পয়ঃ। 

পাদস্থং সংস্কৃতং চাঁজ্যে ষড়ঙ্গে! যুষ উচ্যাতে 1 ৩৮ ॥ 

পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেহথ' তনুকে তু ষট. ৷ 

মাংসস্থা বটকং কুর্ধ্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে ॥ ৩৯ ॥ 

অন্তার্থ । ঘনে মাসরসে কর্তবো প্রস্থে জলে মাঁংসম্ত ছাদশপলং দহ! 

পক্রব্যম্। তদনু তন্থকে রসে কর্তব্যে মাংসম্ত যট্পলং পানীয়ং প্রস্থমেব দাঁতব্যম্। 
অচ্ছতরে রসে কর্তব্য প্রস্থে জলে মাংসন্ত পলং দত্বা এতন্মাংসং পিষ্ট প্রস্থার্শেষ- 

স্থিতজলে পক্জ, অন্ুরূপং স্থাপ্যং বন্ত্রেণ ছানযিত্বা যুষঃ কার্ধ্যঃ ৷ মাংসম্ত বটকং কুর্ধ্যা- .. 
দিতি স্বিশ্নমীংসম্ত'গলং পি বটকাঁন্ বিধায় স্বতাঁদৌ ভর্জয়িত্বা অচ্ছতররসং সাধ্য- . 

সিত্যর্থ: | অগ্তরথা মাঁংসপলল্যাঁতিদ্রবপাঁকে বিলয়নং স্তাঁদিত্যাঁশহয়া বটকং কৃর্ধ্যা- এ 
দিত্যাহ 1৩৯ ॥ 

থাকে 1. যবাগু--ধারক, বলকাঁরক, তৃত্তিজনক ও বায়ুনাশক। চতু্ডগ জলে সিদ্ধ, 

ঘন, সিকৃথ সমন্বিত পদার্থকে বিলেপী কহে। বিলেপী তৃপ্তিজনক, স্বগ্থ, মধুর রস 
ও পিভ্তনাশক । চতুর্দশগুণ জলে সিদ্ধ অধিক তরল এবং সিকৃথসমস্থিতি ভক্তকে 
পেয়া কহে। যু--ইহা অপেক্ষা কিঞি ঘন। পেয়া-_লঘুং ধারক ও ধাঁতুপুষ্টিকারক ৷. 
যুষ-বলকাঁরক, কণ্ঠের হিতকর, লঘুপাক ও কফদৌনাশক। চতুরদশগুগ 

জলে ৪ পল কুট্রিত তঙুল পাঁক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই বন্ত্রপৃত তরল 
ভক্তকে মণ্ড কহে। মণ্ড-মধুর ও লঘু। মতান্তরে- চতুর্দশ গুণ জলে সিদ্ধ 
সিটারহিত ভক্তকে মণ্ড কহে ॥ ৩৭ | রর 
মাংসরস শ্রস্তৃতবিধি--ওধধ ত্রব্যের সহিত মাঁংস রস গ্রস্ত করিতে. 

হইলে দ্রব্যের দ্বিগুণ মাংস এবং সকলের দ্বিগুণ জল দিয়া একত্র পাঁক করিবে: 
এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয় বতীদি ছা সংগ্কত করিলে মাংস রস প্রস্তুত 
'হইবে। ঘন মাংসরস প্র্থত করিতে হইলে বাঁরপল মাংস চাঁরি সের জলে সিল 
কা টস ছি লই 



6৬ পরিভাঁষা-প্রর্দাপঃ। ... 

লাক্ষারসসাধনমাহ 

ষড় গুণেনাস্তসা লাক্ষা দোলাযন্ত্রে হ্যপক্ছিতা। 

ত্রিসগুধা পরিআব্য লাক্ষারসমিদং বিছুঃ ॥ ৪০ ॥ 

অথ প্রক্ষেপবিধিমাহ 
প্রক্ষেপঃ পাদ্িকঃ ক্কাথ্যা সেহে কন্বসমে মত । 

পরিভাষামিমামন্তে প্রক্ষেপেপ্যুচিরে পরম্ 1 ৪১ ॥ 

অন্তাঞ্চ। স্নেহে পাতব্যস্বতীদিসাঁধনে তৈলাদিসাধনে বা! প্রক্ষেপঃ কন্ধসমো! মত 
জ্ঞায়তেম্ম ইত্যঞ্চ। শর্করামধুপ্রভৃতীনামিতি কাথ্যাদিতি পাঁচনাদিদ্রব্যাৎ কর্ষাৎ 
্রক্ষেপঃ পাঁদিকশ্চতুর্মীষকো জ্ঞের ইতি চত্রপাণিদত্তসপ্মতঃ। অন্রেহাপি বৃদ্ধাদয় ইমা! 
পরিভাষা প্রক্ষেপেইপি উচিরে  পরিভাঁষায়াং ব্ভূবৃঃ, অতএব চক্রদতোহপি তৎ 
শ্বীকৃত্য স্বসংগ্রহে লিখিতবান্ ॥ ৪১ ॥ 

মাংস পাঁক করিবে । আর খুব তরল মাংসবস প্রস্তুত করিতে হইলে একপল মাংস 
চাঁরিসের জলে প্রথমে সিদ্ধ করিয়া তাহা বটক ( বড়া ) কৰিয়া ঘ্বৃতে অল্প ভাঁজিদা 
লইবে, পরে সেই জলেই পাঁক করিয়া! যথাঁসময়ে নাঁমাইবে | সিদ্ধ মাংস বটক করিয়া 

স্বতে ভাঁজিয়া না লইলে জলে গলিয়া বিলীন হইয়া যাইতে পারে ॥ ৩৮1 ৩৯ ॥ 
লাক্ষা রসপ্রস্ততবিধি-_লাক্ষা ছয়গুণ জলে দৌলাযস্ত্রে পাক করিয়া! একুশ 

বার ছ'কিয়া লইলে লাক্ষারস প্রস্তত হয় ॥ ৪০ ॥ | 

প্রক্ষেপবিধি--কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ যত, তাহার চীরিভীগের একভাগ 
. প্রক্ষেপ দিবে। খ্বতার্দি প্েহ বস্ততে কন্তদ্রব্যের সমান প্রঙ্গেপ দিবে। 
এই পরিভাষা পণ্ডিতেরা অন্তরূপেও কহিয়া থাকেন) যথা-ূর্ণ, কনক ও 
:- গুড়িকা সকলের মীত্রা ছুইতোঁল %। হদিচূর্ণ কন্ধ ও গুড়িকা ড্রববস্তর 
- সহিত লেহন করিবার বিধি থাঁকে, তাহা হইলে চূর্ণাদির মাত্রা হুইতোঁল! হইলে 

;* সেক বুলেদ-_ণ কফ ও গুড়িক উৎধ সেব্নকালে ছুইতোলা প্রক্ষেগ দিতে হয়! . 



 দ্িতীয়খণ্ড .. | . ৪১ 

চুর্াদীনাং ভক্ষণপ্রকারমাহ 
কর্ষশ্চণস্থ কৃ্ধস্য গুড়িকানাঞ্চ সর্ববশঃ। 
দ্রবশুক্ত্যা স লেডুব্যঃ পাতব্যশ্চ চতুর্দবঃ। 

মাত্রা ক্ষৌত্রঘৃতাদীনাং স্পেহকাথেধু চুর্ণব ॥ ৪২ ॥ 

অস্তার্চ। চূর্ণং কন্কো গুড়িকা, চকারাৎ বটিকা ৮” ফ্হ্যপযুজ্যতে চ তহি সর্বত্র 
বক্ষ্যমাণবিশেষং বিনা তোলকন্বরমুপযুজাতে | স চূর্ণাদেঃ কঃ 'যদি লেঢবাঃ, 
তহি দ্রবশ্তক্্যা যাক্ষিকপ্রভতীনাং অর্দপলেন তোলকচতুষ্টয়েনেতি যাবৎ, 
চরণন্ত তথা লেঢুং স্বখত্বাৎ; পাতব্যস্চেং তদা চতুর্্ব ইতি মাক্ষিকার্দীনাং 
চতুগুণেন পলেনেতি শেষ । তথ! সতি চুর্ন্ত পাতুং নুথত্বাদিত্যন্ত প্রধানাঞ্চ 
সাশ্প্রদায়িকৈশ্ত্রদত্তাদিভিত্ন্ততে। অন্টে তু প্রক্মেপেহপ্যেনাং মন্ততে ৷ তথা 
তেঙ্গাময়মর্থ যত্র চূর্ণন্ত কন্ধন্ত শুড়িকানীঞ্চ ভেষজানীমুপযোগন্তত্র কর্ষঃ 
প্রক্ষেপো দাতব্যঃ। শেষার্থ সুগম: । মাত! ক্টৌদ্রদ্বতাদীনামিতি ক্ষৌদ্রপ্রভৃতীনাং 
মধুদ্বতগুড়ানাং নেহে ক্কাথে ঝ৷ প্রক্ষেপশ্চুরবৎ চুর্ণন্ত উক্তঃ; তি যত্র স্বতীদয়ঃ 
্র্গেপান্তবরযাং দ্বতক্ষৌদ্াদীনাং কর্ষ ইত্যথ্:। এভন রান্মাদিকাথ্যন্ত কর্ন 
রক্গেপ্যং, মিলিতয়োঃ শর্কবামধুনোঃ পাঁদিকং মাঁধচতুইং প্রদেয়মিতি সাম্্ 
দায়িকমতম্। যছুক্তমন্াত্র । প্রন্মেপঃ পাঁদিকঃ কাথ্যাৎ ম্নেহে কন্ধদমো মত; 
ইতি। অয়মগ্র্যতমঃ সর্ববাদিনামবিবাদত, ইতি । অন্তে তু শর্করামধুনোঃ প্রত্যেকং 
দরংক্ষণং কৃত্বা মিলিত্বা দ্ংক্ষণদ্বয়ং কর্ষং দাঁতব্যমাহঃ | শাঁপৌ দো দ্রংক্ষণং বিদ্যা তৌ। 
স্বৌ কর্ধ উড়,হ্বরঃ | পরমতমব্যহতমন্ত্ুমতমেবেতি স্ঠায়াৎ চক্রদতী্থমতমেতৎ, কিন 
সর্বত্র মৈবম্। অপিতু কচিৎ কিঞ্চিদোঁববয়োবহ্যাগ্ভাপেক্ষয়! ইত্যবধেরম্। বস্ততস্ত 
বাতজরার্তে রান্মীদিকষায়ে শর্করামীষকত্রযং মধুমাধৈস্কংপ্রক্েপ্ মর্তি যথা চৈতৎ। 
তথা যোঁড়শিচতুর্ভ।গং বাঁতে পিত্ত কফে ক্রমাঁং। ক্ষৌদ্রুং কষাঁয়ে দাতব্যং বিপরীতা 
তু শর্করেতি স্ংহিতোপায়ে ন্বয়মেৰ চক্রেণ ব্যাখ্যাতম্, ইহ তু পাদিকঃ প্রক্ষেপাৎ 
্রিয়াসিদ্ধিরিত্যভিপ্রায়েণ তন্নীভিহিতং হেয়মন্তৎ বিঞ্চ চূর্ণবদিতি প্রন্ষেগ্যক্ষৌদ্র- 
সবৃতাদীনামপি চূর্ণ ইব চূর্ণন্ত জরণাদের্যথা শাঁণঃ প্রক্ষেপত্তথা ক্ষৌদ্র্বতাদীনামপি শাণো 
দেয়ঃ ইতি গুর্বঃ। প্রন্দেপঃ পাঁদিকঃ কাথ্যার্দিতি বাক্যস্ত একবাক্যত্বান্মনোহরম্ 18২1. 

দ্রবের পরিমাণ চারিতৌলা হইবে। আবরণ, ক ও গুড়িকা যদি পান করিবার 

' বিধি থাঁকে, তাঁহা হইলে চূর্ণাদির মাত্রা ছুই তোলা হইলে দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ আঁট 
: তা! হইবে।. স্নেহ বা থে পরঙ্গেপার্থ মধু ও স্বতাদির মুত্র চর্ণে.মত, ( কন্ধের 
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কাথেন র্শপানং যু জত্র ক্কা'থপ্রধানত!। 

প্রবর্তৃতে ন তেনাত্র চুর্ণাপেক্ষী চতুর্রবঃ ॥ ৪৩ 

_-মতান্তরমাহ দ্রব্যবিশেষস্য 

মাষিকং হিঙ্ুসিম্ৃ'খং জরণাগ্যান্ত শাণিকাঃ। 

সাতাপলাগুড-ক্ীদং সামান্যাংশপ্রকল্পনাঁঃ ॥ ৪৪ | 

এপ পলা পাটি পা পসরা পাপা পাস সপ সী রা জ 

অন্তার্থ। যত্র চূর্ণপাঁনৎ ফৌগিকং তত্র চু্ণ্ত প্রাধান্তাৎ কর্ষমানং, তত্মাঁৎ কাঁথ্য 
চতুগু ণিং, তন্ত কাঁথন্ত ভ্তত্র অপ্রাধান্তং ; ঘত্র কাঁথেন সহ প্রক্গেপ্যস্ চর্ণস্ত পাঁন 
তত্র কান্ত প্রধানত্বাচ্চণাপেক্ষী চতুর্্ঃ চতুণগডপত্বং দ্রবন্ত ন প্রবর্তত ইতি ॥ ৪৩ 
অন্তার্থ,। হিজবু সৈদ্ববয়োঃ ্রন্গেপ্যয়োস্তৈক্্যান্মীধিকং | জীরকাঁছাঁঃ পুনঃ ক্কাথ্য 
পাঁদিকা এব। সিতোপলাসিতাশর্করাদীনাঞ্চ সামান্তানাং সামস্ঠিবাক্যানীং উত্তমন্ত পল 
মার! ইত্যা্দীনামিব অংশাঁংশকল্পনাঁঃ কা্য্যা ইতি সীমান্তাংশম্, পলত্রিকর্ষার্থপলরূপ 
সৌশ্রুতমিত্যর্চ ৷ সাঁমান্তমিতি প্রক্ষে”্ঃ পাঁদিকঃ ক্কাধ্যার্দিতি, তেন পাঁদিকা ই 

কাখ্যের চতুর্থাংশ ) জীনিবে। ইহাই চত্রদত্তের মত এবং এই মতই প্রধান 
তথাপি বক্ষ্যমাণ পরিভাঁাুসাঁরে বাতাঁদিদো, বয়স, বলাদি এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্য 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৪১। ৪২ ॥ 

যেখানে কাথের সহিত কোন চূর্ণ ওষধ পান করিবাঁর বিধি থাকিবে, তথা তথাঁ 
্রাধীন্তহেতু চতুণ্ড৭ কাঁথের সহিত চুর্ণ উধধ সেবন করিবে। কিন্তু যেখানে কাঁচ 
রণ প্রক্ষেপ দিয়া পনি করিবার বিধি থাকিবে, তথায় ০০৪ ্রন্মে 

:. দিবে ॥ ৪৩ | - 

।  দ্রব্যভেদে প্রক্ষেপবিষয়ে মতাঁভি_ ক্র হি ও জী 
-একমাধা ( কাখ্যের অমাংশ ) গ্রক্ষেপ দিবে। কিন্ত জীরক, চিনি, খড়, মধ 
ইডি ছু চডুখাংশ পপ দিবে? ৪9 11., 
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দোষভেদে মধুশর্করয়োঃ প্রক্ষেপমানমাঁহ 
যোড়শাষটচতুর্ভাগং বাতপিত্বকফাহু ত্রিষু। 
ক্ষৌদ্রুং কষায়ে দাঁতব্যং বিপরীত! তু শর্করা ॥ ৪৫ ॥ 

ক্ষীরাদিপাকমাহ 
দ্রব্যাদ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুণ্ডণম্। 
ক্ীরাবশেষঃ কর্তব্যঃ গ্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ ॥ 

স্গীরমস্ত্ারনালানাং পাকে নাস্তি বিনাস্তসা। 

সম্যক্পাকং ন গচ্ছন্তি তল্মাৎ তোয়ং চতুগুণম্ 1. ৪৬ ॥ 
ইতি আমৃর্য্বেদপরিভাষাপ্রদীপ-সংগ্রহে দ্বিতীরখওঃ ৷ 

গুরবঃ ॥ 8৪ ॥ যৌড়শাষটচতুর্ভীগমিতি বায়ৌ পিত্তে চ কফে চ কষাঁয়পানে ক্ষৌদ্রং 
্রক্ষেপাম্। বাঁয়ৌ যোঁড়শাশং পিত্তে অষ্টাংশং কফে চতুর্থাংশং। শর্করাযান্ত বামৌ 
চতুর্থাংশং, পিত্ত অষ্টমাংশং, কফে ষোড়শাংশমিতি বিপরীতেতি বচনসামর্থাঁৎ | ৪৫ | 

ধত২ তু বচনং কেবলক্ষীরপকপাঁচনাঁদৌ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদাবিত্যর্থ । নাষতত্র 
তৈলম্বতাঁদিপাকে, তত্র দ্রবাস্তরমন্ত্বে, কেবলতৈলাদিপাঁকে, চতুণ্ডণং ক্ষীরমেবাস্তি 
ন দ্রবান্তরমস্তি তত্র কঠ্ঠোক্তত্বাৎ পরিভাষা ন প্রবর্ততে। যথা "অব্যক্তানুক্ত" 
লেশোক্তসন্দিধী্ঘপ্রকাঁশিকা” ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যেয়মিতি গুরবঃ ॥ ৪৬ ॥ 

দোষভেদে মধু ও শর্করার প্রক্ষেপবিধি--কাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে 
ইইলে বাঁতজনিত রোগে ষোল অংশের এক অংশ, পিভ্ুজনিতরোগে 

আট অংশের. 'এক অংশ এবং কফজনিত রোগে চারি অংশের এক. অংশ মধু প্রয়োগ 

করিবে; কিন্তু শর্করা প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজনিতরোগে - চারি 
অংশের এক অংশ, পিশ্জনিতরোগে আট অংশের এক অংশ এবং কফজনিতরোগে " 

যৌলঅংশের একাংশ চিনি ব্যবহার করিবে || ৪৫॥ ২ 

ুষ্পাকবিফি--ঘে- জের সহিত থাক করিতে হইবে, তাহ আট 
ষ্ধ-ও ছুখের চাঁরিগুণ জলগ্রহণ করিম একত্র সির্ধ করিবে। জল. 'নিংশেষ: ই. 

ধর্াথ ুয়ীবশেষ থাকিতে, নামাইবে।...গল- ব্যতিরেকে: দুধ দি 
চপ 



অথ শ্লেহসাধনে ক্কাথ্যজলাদেঃ পরিমাণমাহ 

ক্কাথ্যাচ্ততুগু গং বারি পাস্থং স্থাচ্চতুণ্ডণম্। 
সেহাৎ স্নেহসমং ক্ষীরং কন্ধস্ত স্েহপাদিকঃ। 

চতুগুগন্তটগুণং দ্রবদপ্ুণাতে। ভবে | ১॥ 

অপিচ--জর দ্রবাস্তরানুক্তো ক্ষীরমেব চতুণ্ডণম। 
দ্রবাক্তারণ যোগে হি ক্ষীরং শ্েহসমং ভবে 1 ২ ॥ 

পাঁক হয় না, তজ্জন্ট চাঁরিগুণ জল দিয়া পাক করা৷ বিধি। দ্বৃত তৈলাদিতে যে দুগ্ 

পাক করিতে হয়ঃ সেস্থালে এ নিয়ম নহে, কেবল ক্ষীরাঁদিসিদ্ধ পাচন অর্থাং কীরপঞচ- 

মূল্যাদি পচনের পক্ষে এই নিয়ম জানিবে ॥ ৪৬ ॥ 

দবিতীয়খণ্ড সমাপ্ত । 

ঘৃতাদিপ্রস্ততকরণে কাথ্য ও জলাদির পরিমাণ--মোট কাঁধ দবয 
*ত হইবে, তাহার চারিগুণ জল দিয়! সিদ্ধ করত চতুর্থাংশাবশেষ থাঁকিতে নামহিয় 
কিয়া লইবে। এ ক্কাথ ম্নেহের চতুণ্ণ হইবে। স্নেহের সমান চুগ্ধ ও স্নেহের 
চতুর্থভাগ বক গ্রহণ করিবে। এন্থলে চারি গুণ জলের কথা৷ বল হইয়াছে, কিন্ত 
দবস্তর দ্বিপ্ণপ্রহণ বিধি অনুসারে উহ কাখ্য দ্রব্য অপেক্ষা আটগুণ গ্রহণ করিতে 
হইবে। স্বতাদি লেহপাকে কাঁথ স্বরসাঁদি দ্রবাস্তরের উল্লেখ থাঁকিলেই গ্গেহের 
প্রমান ছু দিতে হইবে; নতুবা কেবল  হুদ্ধের উল্লেখ থাকিনে চি 
£% দিযে ॥ 5 ॥. | | 
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শন্যচ্চ ।--ললমফগুণং কাথ্য।ৎ ক্কাথশ্চ জলপাদিকঃ। 
কাথাচ্চ পাঁদিকঃ নেহঃ স্সেহাৎ কন্বস্ত্ পাদিকঃ ॥ ৩? 

পঞ্চপ্রভৃতি য্র স্থ্যর্রবাণি ম্রেহসংবিধো । 

তত্র ন্নেহসমান্যাুরররবাক্ চ শ্যাচ্চতুগ্ডণম্ % 1 ৪ ॥ 

: অন্তার্থ; । অথ স্নেহাদের্যত্রেতি--যশোধরাব্যাখ্যামাহ অত্র মিলিত্বৈব চাঁতুগুণ্য' 
মিতি,যুক্তমেব একাঁদিচতুর্বপর্য্যস্তম্। অন্তাথাত্রান্গপপত্তিঃ স্তাঁৎ । দ্রবচতুষ্ট় বিষয়েণ চবি- 
তার্থমেব তদ্চচনং | ভত্র দ্রবচতু্সমত্বে তু ন বন্তক্ষতিঃ | তন্াদেকেমাপি চাতুগু প্যম্ 
ইত্যাদিচতুঃসমমিত্যন্তা পরিভাষা দ্রবচতুষ়বিষয়ে তাবৎ। ঘর স্নেহাদেঃ পাঁকবিধো 
দ্রবাণি পঞ্চ প্রভৃতি ষটসপ্তা্টাধিকতরাঁণি চ দেয়ানি ল্যুঃ তত্র শ্নেহসমানাঁনি দেয়ানি | 
অর্ধাগিতি পঞ্চশবাস্ত। অর্বাঁক্ পঞ্চমাদিত্যর্থ | তেন একাদিচতুংপর্য্যস্তং দ্রবাণাং চাতু- 
গুপ্যং ন্নেহভাগাপেক্ষয়া ইতি । এক-ছি-্িদ্রবযোগেহপি মিলিত্বা চাতুগু্যম্ । চতুষু্ 

মতান্তর ।-কাথ্যদ্রব্য আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া জলের চতুর্থাংশ থাকিতে 
নামাইবে। কাথের চতুর্থাংশ স্নেহদ্রব্য এবং স্নেহের চতুর্থাংশ কক্ক গ্রহণ করিবে ॥৩। 

একটি, ছুইটি, তিনটি অথবা! চারিটি দ্রবপদার্থের সহিত স্সেহ পাঁক করিতে 

হইলে মিলিত দ্রব দ্রব্য, স্সেহের চতুণ্ডণ গ্রহণ করিবে। পাঁচটি অথবা 

% দ্রেবাণি যত্র নেহেযু পঞ্চাদীনি ভবস্তি হি। 

তত্র ন্েহসমান্যাক্রযধাপূর্ববং চতুগু পম্ ॥ রঃ 

পঞ্গদীনীতি  পঞ্চষটসপ্তাষ্টিকাণি তদতিরিক্তন্িপি যত্র স্সেছে দ্রবাণি দেয়ানি ম্যুঃ) 
তত্রেমীনি স্সেহতুল্যানি ভবস্তি। যথাপূর্বমিতি প্রতিলোমরীত্য। পূুর্বং পূর্ব 
চতুংপ্রভৃত্যেবপর্যন্তং প্রত্যেকং স্নেহচ্চতুণ্ড ধ দ্রবং দেয়মিতি কেচিদাহঃ | অস্ঠেতু .. 
একাঁদিচতুংপর্স্তং মিলিত্বা চতুগুপ্রং দদতে, তেনৈকস্তাপি চাতুগুণ্যং, দ্বাভ্যামপি 
্রয়াণামপি চতুর্ণামপি চাতুগুণ্যমিতি। যথা--মহেশ্বর্চক্রশেষটাকায়ামাহ। গুড়ুচী' 
তৈলে গুড়চীন্কাথং দ্াদশশরাবং দুগং পরাবচতুষ্টরম্ মিলিত্বা যোড়প শরাবং টীকায়াং : 
লিখতি এবং দ্রাক্ষারসম্ত ষোড়শ শরাবং দত্ব। একন্ত দ্রবন্ত চতৃগু ণং লিখতি । এবং &৮- 
যষ্টিগাঁভাীরিফলয়োমিলিতয়োশ্চতুংষষ্টপলং গৃহীত্বা পাকার্থং চতুঃষষ্টিশরাঁবে পানী 
৯ দত! তৈলত্রয়ং পচতি। যথা “গুড়,টাকাধতুদ্ধীভাং 

সরকার ই 
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অন্তচ্চ। একদিতরিত্রব্রব্যৈঃ কু্ঘ্যাৎ স্নেহাচ্চতুগ্ডণম্।. 
ক্ষীরং স্নেহদমং দেয়ং চতুর্ভিশ্চ চতুগুপম্॥ ৫ ॥ 
কন্াচ্ছতুগুণং দ্েহঃ ন্লেহাত্তোয়ং চতুগুণম্। 

. স্কাথ্যাচ্চতুগ্ড ণং বারি কাথঃ সেহসমো ভবে ॥ ৬॥ 
জলন্েহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং ষত্র নেরিতম্। 
পাঁদঃ স্যাদৌষধং লেহাৎ স্েহাত্োয়ং চতুগুগম্॥ ৭ | 

দবেষুতু প্রত্যেকং স্েহন্ত ভাগাপেক্ষযা চাতুগ গামিতোবে বদস্তি। এতেন চতুর্ণাং 
চাতুগুপ্যস্। ত্রয়াণামপি ছয়োরপি একন্াঁপি চাতুগ্ুপ্যম্। পঞ্চাপেক্ষয়া এাঁম্ 

একাদিচতুর্ণং প্রতি চীর্বাকত্বমিত্যভিগ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥ 

। ভাহার অধিক দ্রব দ্রবোর উল্লেখ থাঁকিলে প্রত্যেকটি স্নেহের পমান গ্রহণ: কর! 
উচিত * ॥৪॥ 

মতীন্তর ।--একটি, দুইটি, তিনটি অথবা চাঁরিটি দ্রব দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক 

করিতে হইলে মোট স্নেহের চাতুণ্ডণ দ্রব গ্রহণ করিবে। এবং ছুগ্ধ ন্সেহের সমান 
দিবে। চক্রপাঁণির মত--ল্সেহপাঁকে যেখানে হুপ্ধ এবং অন্ত কাথ স্বরসাদি পাকিবে, 
তথায় ছুগ্ধের সহিত স্নেহের চতুণ্ডণ জরবদ্রব্য দিবে। কারণ স্গ্হপাকে ০ দ্রব 

দ্রব্যেরই বিধি আছে ॥ ৫ ॥ 

কন্ধের চতুগুণ স্নেহ এন্রং স্নেহের চতুগুগ জল । কটি? টি জল এবং 

কথ্য ব্য স্নেহের সম হওয়া উচিত ॥ ৬॥. | | 

স্নেহপাঁকে জুল, নেহ ও ওঁধধের পরিমাণ উক্ত ন! থাকিলে, স্লেহের সি 
ভেষজকবক এবং চু? জব গ্রহণ করিবে । ৭.8 

*. কেহ ফেই একটি, দুইটি, অথবা তিনটি আবসত্যের নহিত শ্নেহগাঁফ করিতে ' 
লে। যোট মেহের চতুর্তখ এবং চাগিটির সহিত “পাক করিতে হইলে, টার শ্লেহের। 
পুন হই কাগের 1... কি উহা শান্ত সম্মত বা বন্ধবৈভামমর লে 1. 
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বৃষাদিকুন্মাৎ কন্ধঃ কেবলল্েহসিঙ্ধয়ে | 
যত্রোক্তঃ স্নেহপাদার্ঘঃ ম্নেহকার্যে মনীষিভিঃ 1 ৮॥ 

অগ্তচ্চ। ন্নেহঃ সিদ্ধি শুদধাম্ব-নিঃকাধস্বরসৈঃ ক্রমাত। 
কন্ধন্ত যোজয়েদংশং চতুর্থ, ব্টম্উমম্॥ ৯ 
স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্ৈঃ পাকে যত্রেরিতঃ ক্ৃচিৎ। 
জলং চতুগুণঃ তত্র বীর্যাধানার্থমাৰপেৎ | ১০ ॥ 
ন মুঞ্চতি রসং দ্রব্যং ক্ষীরাদিভিরুপস্কৃতম্। 

সম্যক পাকো ন জায়েত তল্যাত্োয়ং চতুগুণম্ ॥ ১১॥ 

স্বরসঙ্গীরমাঙ্গ ল্ৈরকরৌপলক্ষণে তৃতীয়া । মাঙগল্যং দি ॥ ১৯| বিষুতৈলপাকে:। 
কেবলং দৃগ্ধচতুণগডণে পাঁকন্তত্রবীরয্যাধানার্ঘ জলং চতুগুণং কেচিদিচ্ছন্তি, তদলৎ। 
নীয়ং ক্সীরপাকঃ, কিন্তু ক্ষীরচতুগ্ডণে তৈলন্ত পাক, নেদং তৈলং প্রবপ্রধানম্, 
এব্দক্গবরং তৈলমিতি গ্রসথাস্তরে পাঠা, অঙ্গবরং কন্ধপ্রধানমিত্যর্থ। অথবা 
পাঁকো দ্বিবিধঃ ক্ষীরস্য, ক্ষীরকরণক: ক্ষীরকর্দকঃ। অত্র পুনঃ ক্ষীরকরণকঃ পাক: । 
ক্ষীরকর্দকঃ ক্ষীরপাক; 'দ্রবযাদস্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুগ্ুণম্” ইতি বচনাৎ। 
অত্র চতুগডণং জুবং বিনা! সম্যক গাঁকো! ন স্যাদিত্য্চ। যদিতু বিষ্ুতৈলে 

বাসকাি পুষ্পের কক্ষে স্বেহপাঁক করিবার বিধি থাকিলে, স্সেহের অষ্টমাংশ 
ক গ্রহণ করিবে ॥ ৮ ॥ 

কেব্ল জলের সহিত স্নেহপাঁক করিতে হইলে ম্বেহের চতুর্থাংশ, ধের সহিত 
পাঁক করিতে হইলে যষ্ঠাংখ এবং স্বরসের সহিত পাক কদ্ধিতে হইলে অষ্টমাংশ কন্ধ 

প্রদান করিবে। কিন্তু এই পরিভাষা চরক নুশ্রুত সম্মত ্ 
কেবল স্বরদ, দুগ্ধ বা দধির সহিত স্নেহপাঁক করিতে হইলে ওর বীর্্যাধানার্থ 

চারিগুণ জল দিবে। কারণ, কেবল ছুষ্ধাদি দ্বারা ন্নেহপকি. তাহাদের 

গাঁচতা প্রযুক্ত কন্ধ দ্রব্যের রস সম্যক্রূপে নির্গত হয় না, ত্জন্ত চারি "জল 
দেওয়া উচিত।. এই পরিভাযানুমারে কেহ কেহ বিজু তৈন চাঁরিগুণ দুগ্ধের সহিত 
পাক রিবা বিখি থাকিষেও তাহাতে চারিগুণ জল দিয় থাকেন) ৷ কিন্ত, তাহা. 
বুজিদ্গতূনহে। :..হুখপার হুই প্রকার, হুধ ধারা মেহের পরি ৬৮. 
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স্েহপাকবিধৌ ঘত্র ক্ষীরমেকন্ত কথ্যতে। : 
তোয়াদীনামনির্দেশে শ্রমের চতুগুণম্॥ ১২ ॥ 
অকক্কোহপি ভবে নহে! যঃ সাধ্য: কেবলে দ্রবে ॥ ১৩ ॥ 

ন্নেহপাকবিধো যত্র প্রমাণং নেরিতং দ্বচিৎ। 
স্নেহস্ কুড়বং তত্র পচে, কল্বপলেন তু ॥ ৰ 

মানানুক্তো ঘ্বতে তৈলে প্রস্থমাহুশ্চিকিৎসকাঃ ॥ ১৪ ॥ 

দ্বিগুণং ব্রিগুণং বাপি বনুমাত্রাচ্চ পাদিকম্। 
১১৬ যদি রা হীনবীধ্যং ভবে রা ॥ ১৫ 

রা | পরিভাথ তু ই বিন! ইতি শেষঃ ॥ ১১ ॥ 
এতদেব সমাধানমত্যুচিতস্ ॥ ১২ ॥ 

উক্ত তৈল ছুদ্ধদ্বারা পাঁক হইবে, সুতবাঁং এ স্থলে চাঁরিগুণ জল দিলে দ্রববাহুল্য 
দোষ ঘটিবে। যেখানে ( ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদি পাঁচনে ) ছুষ্ধের পাক হইবে, তথায় ছুগ্বের 
চতু্ড9 জল দেওয়৷ উচিত । কৌন কোন পঙ্ডিত এই পরিভাা খাষি প্রণীত নহে 
বলিয়। গ্রাহথ করেন না ॥ ১০।১১॥ 

নেহপাক বিষয়ে যদি জলাদি অন্ত দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিয়া কেবল 
' একমাত্র ছুগ্ধেরই উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যদি কেবল দুধ দিয়াই ক্গেহ পাঁক করিতে। হয়, 

তাহা হইলে স্নেহের চারিগুণ দুগ্ধ দিতে হইবে ॥ ১২ ॥ 
কন্ধব্যতিরেকে কাথ স্ব্পাদি দ্র দ্রব্য দ্বারাও স্গেহপাঁক হহীয়া থাঁকে ॥ ১৩। 
শ্েহপাঁকবিধন্টে”স্লেহের কোন পরিমাণ উল্লিখিত না হইলে চারি পল স্নেহ 

একপল কক্বেরপহিত পাক করিবে। এই পরিভাষা নন্ার্থ শ্নেহ পাঁক বিষয় 
জানিবে। চনত দ্বত বা তৈলের পরিমাঁগ উক্ত না হইলে এক প্রস্থ (দ্রবদগুণ্যে 
চাঁরিসের ) গ্রহণ করিবে। কোন কোনও অনভিজ্ঞ চিকিৎসক শান্-নিদদিি মাত্রা 
অপেক্ষা ছিগুণ, ভ্রগ্রণ বা বন মাত্রায় অথবা হীনমাত্ায় তৈলাদি পাঁক করে, তাহাতে 
'ওষধের গুণ হানি হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রে যে উষধ যে মায় পস্থত করিবার 

সই মাত্রাডেই প্র্জত করিবে ॥ ১৪॥ ১৫7: | 
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 তুলাপ্রব্যে জলন্রোণো দ্রোণে ভ্রব্যতুলা মতা । 
অনুক্তে দ্রবকার্ষ্যে তু সর্বত্র সলিলং মতম্॥ ১৬। 

ন্যেৎপ্যাহুঃ--অঙ্গেহপ্যনুক্তে বিহিতন্ত্র মূলং 
ভাগেহপ্যনুক্তে সমতা বিধেয়া । 

দ্রব্যেৎপ্যনুক্তে জলমেব দেয়ং 

কালেহপ্যনুক্তে দিবসন্ত পূর্ববম্ ॥ ১৭ ॥ 

প্রসারণ্যাদিনির্দিষটং শতমেকং পৃথক্ পৃথক্ । 
জলদ্রোণেন চৈকৈকং সাধয়েৎশ্রক্ষকুটিতম্॥ 
ককাখ্যদ্রব্যস্য বাছল্যাদুদকং স্বল্পমেবতু । 
সম্যক পাকং ন জায়েত হীনবীধ্যন্ত কেবলম্॥ ১৮1 

যে সকল কাথে ক্কাখ্যের পরিমাণ একতুল! নির্দিষ্ট অথচ জলপরিমীণের কোন 

উল্লেখ নাঁই, সেম্থলে জলের পরিমাঁণ এক দ্রোগ অর্থাৎ দ্রবদ্রব্যের দ্ৈগুগ্যপ্রযুক্ত 
৬৪ সের গ্রহণ করিবে । আর যে স্থলে জলের পরিমাণ এক ভ্রোগ বলিয়া নিদিষ্ট 
কিন্তু কাখ্য পরিমাণের উল্লেখ নাই, সে স্থলে কথ্য দ্রব্য একতুলা (সাঁড়ে বাঁরসের) 
গ্রহণ:করিবে। দ্রবকার্য্ে দ্রবের বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকিলে জল গ্রহণ 

করিবে ॥ ১৬ ॥ 

প্রকারাস্তর ।--উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে বলা! না. থাকিলে মূল, দ্রব্য 
সমূহের ভাঁগ অন্ুক্ত হইলে দকলের সমান সমান ভাগ, ঈ্বু পদার্থের উল্লেখ না 

থাকিলে জল এবং কাঁলের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রাত; 

কীঁধার্থ প্রসারনীপ্রভৃতি বু পরিমাণে নির্িষ্টি থাকিলে প্রতি 

দ্রোণপরিমিত জলে পৃথক্ পৃথক্ দিদ্ধ করিয়া! লইবে, কারণ এ 

করিয়া লইতে হইলে কাখ্যন্্ব্যের আধিক্যহেতু তাহার উপযুক্ত পরিমাণ ঈল এক- 
বারে দেওয়া যায় না, -সতরাং জলের. অল্পতা টা সম্য্রপে ০ 
গুণের হানি হইয়! থাকে ॥ ১৮ ॥ 

72 উপ 



তি, পরিভাাপ্রদীপঃ। .. 

কক্করূ!থাবনির্দেশে গণাৎ তদ্মাৎ সমাহরেত। 

সমস্তবগমদ্ধং ব! বথালাভমথীপি বাঁ । 
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাত্যবিভাগবিৎ ॥ ১৯ ॥ 
যত্রাধিকরণেনোক্তিগঁণে সা ন্েহসংবিধো । 
তত্রেব কহ্ষনিষূর্তহাৰিষ্যেতে নেহবেদিনা 1 ২০ ॥ 
গণোক্তমপি যদ্দ্রব্যং ভবেদ্যাধাবযৌগিকম্। 
তুদ্ধরেদ যৌগিকন্ত প্রক্ষিপেদ্ যদকীর্তিতম্ ॥ ২১ ॥ 

যত্রেত্যাদি। অধিকাঁরিতয়া ত্র গণত্বমধিকৃতং তত্রোভয়কল্পনা, ষত্র তন্াস্তি 
তত্র কন্ককল্পনৈব । অতশ্চক্রপাণিকৃতসংগ্রহে পি্পল্যাদিঘ্বতে তেনৈৰব পরিভাষা 
'লিখিতা । তত্র নিশ্চলকরেশ ব্যাখ্যাতম্ নচায়, পিপ্পল্য।দিগণোহধিকরণেন উক্তি- 
রিতি। অতঃ পিগ্লল্যাদেঃ কক্ষসাধ্যত্বং জ্েরম্ ন কাথকক কুর্য্যা্দিতি। অত্র চৌস্তম্ 
“এতঘাঁক্যবলাদেব কক্কসাধ্যং পরং ঘ্বতমিতি |” যত্র স্লেহসাঁধনে অধিকরণেন উক্তি: 
স্াভিত্রগণে কন্ধনিষূর্ণহৌ সাধ্য । যন্ত্র গণে অধিকরণেন উক্তির্নাস্তি তত্র কদ্কল্পনৈবঃ 
ন কাঁথঃ কাধ্য ইতি ॥ ২০ ॥ 

যত্র ব্যাধৌ যে গণাঃ সম্তি তত্রৈন ধাত্বপেক্ষয়া ন বিহিতান্তত্র গণোক্তা অপি 
অযৌগিকত্বাদ্ধেয়া% ধাতুব্যাধ্যন্ুরূপমকীর্ভিতমপি যৌগিকং প্রক্ষিপেৎ | যথ!বায়ৌ 
কুক্ষশৈত্যাদি । তীক্ষকটুকাদি পিত্তে। কফে ন্গিগ্ধমধুরাদি। এতৎ সর্বং গণোক্তমপি 
ন দেয়, বাতাদিযু যদ্যছুক্তং তদেব দেয়ং। ফছুক্তং লৌহশান্ত্রে পাতগুলাদয়: ৷ 
“উচিতমপি হেয়মৌষধম্চিতমুপাঁদেয়মিতি সজ্কেপঃ” | উচিতমপ্যযৌগিকং হেয়ম্ 
খঅনুচিতং যৌগিকমপি ধাত্বনুরূপমুপাঁদেয়ং গ্রাহামিত্যর্চ ॥ ২১ ॥ 

ঘৃতাদি সেহপাকা্ এ স্থলে বিদারীগন্ধাদি গণ, আবগ্বধাদি গণ এইরূপ "গণ 

শব্দের উল্লেখ "বে, ৮ তথান না উক্ত “গণের” কক্ক ও কাঁথ উতাই 

এনা ৪ 

 যেস্ছলে ভ্রব্যসমুহের 'কাখ বা নিজ বিশেষ বিখি না থাকিবে, তথায় কাখ- 
ফু, উতরই : শ্ুহণ করিবে |. "গণ" শের হর্ধ অব্য সমুছ-। হৃতরাং কেবল ভ্রাজাষাত সাধ্য 

পণ করিবে): ইহ! বায় গললাধ্র কারান মহাশয় সত € 



তৃতীয়খণ্ডঃ | 

শা্গ ধরস্বাহ। 

 কন্থাচ্চতুগু শীকৃত্য ঘ্বৃতং বা তৈলমেব বা। 
-» চত্ুগুপদ্রবে সাধ্যং তন্য মাত্রা পলোম্মিতা ॥ ২২1 
ক্গীরে ছিরাত্রং শ্বরসে ত্রিরাত্রং তক্রারনালাদিষু পঞ্চরাত্রম্। 

স্সেহং পচেৈদ্যবরঃ প্রযত্বাদিত্যাহুরেকে ভিষজঃ প্রবীণাঃ €% ॥ 
দ্বাদশাহস্ত মূলানাং বল্লীনাং ক্রমমেব চ। 
একাহং ব্রীহিমাংসানাং পাকং কুর্যযাদিচক্ষণঃ ॥ ২৩॥ 

পলোন্মিতেতি পানাদৌ মা দেয়! নিশ্পন্নন্ত গ্বতাদেঃ ২২ ॥ 

সমূহের মধ্যে সমস্ত বা আংখিক দ্রব্য বদি রোগ ও রোগির প্রকৃতির অন্গুপযোগী . 
হয় তবে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে এবং কথিত ন! হইলেও যাহা উপযোগী বোধ 

হইবে, তীহাই গ্রহণ করিবে ॥ ১৯--২১ ॥ | 

পাকনিষ্পন ঘৃতাদির পানমাত্রা--কক্ষের চতুপ্তপ বত বা তৈল চতু- 
গণ দ্রবে পাক করিবে । সেই পাঁকনিপন্গ ঘ্বতাদি এক পল মাত্রা ( উপণুক্ত 
মাত্রীয় ) পান করিতে দিবে, ইহা শীর্গধরের মত ॥ ২২ ॥ 

প্লেহ্পদীর্থ হুপ্ধের সহিত পাঁক করিয়া ছুই রাত্রি, স্বরসের সহিত পাব 

'তিনরাত্রি এবং তক্র-কাজী প্রভৃতির সহিত পাক করিয়া! পাঁচ রাত্রি নান 
বিরাম দিবে । মুল ও লতীর পাঁক ছাঁদশ ছ্বিবসে এবং ব্রীহি (পান্তি মাঁষাদি) ও. 
মাংসের পাক, সেই দিবসেই সম্পন্ন করিবে। রর অর্থ--হুপ্ধের সহিত পাক. 
করিয়া ছুইবাত্রি, স্বরসের সহিত পাক করিয়া তিশকুত্রি, কষায়ের. সহিত পাঁক. 
করিয়া পাচরাত্রি এবং দধি ও কীজির সহিত পাঁক কাঁদি! একরাত্রি ন্যন পঙ্গে 
বিশ্রীম দিবে । যেখানে কেবল বৃক্ষের সহিত স্গেহ পাক ঈুরিবার বিধি আঁ 
তায় চতুগ? জল নিয়া পাঁচরাতি রি দিবে ঃ ॥২৩। 

2 লেহান বিপাটেৰ বিজাময়েখ, ক্ষীরে সা ছ্র্সে কিন 
₹ গঞ্লাতিং দষাহিনাজে পুররেকরাশদ্ ॥. ইতি পাঠান). 



৬, _ পরিভাষা-প্রদীপ: | 

চতুগুণং সৃুত্রব্যে কঠিনেইফটগুণং জলম্ । 
তথাচ মধ্যমে দ্রেব্যে দদ্যাদষ্উগুণং পয়ঃ 
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং যোঁড়শিকং মতম্ ॥ ২৪ ॥ 

কর্ধাদিতঃ পলং যাব ক্ষিপে যোড়শিকং জলম্। 

তদুর্ধং কুড়বং যাবদ্ ভবেদফ্টগুণং পয়ঃ। 
: প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুগুণম্ ॥ ২৫1 
অনুকাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্রেহস্ত সাধনম্। 
কন্বস্থাংশং তত্র দগ্ভাচ্চতুর্থং যষ্টমষ্টমম্॥ ২৬1 
দুগ্ধে দরি রসে তক্রে কক্কো। দেয়োহষ্টমাংশিক 
কন্ধস্য সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুগ্ড ণম্ ॥ ২৭ | 

- কেবলজলসিদ্ধে শ্নেহমাত্রে কক্ধন্ত চতুর্থাংশং লেহাপেক্ষয়া দেঘ়ম। এবং ক্রমাৎ 
কেবলস্ত কাঁথসিদ্ধে কৰন্ত ষড়ংশং দেয়ম। রসৈরিতি স্বরসৈঃ সিদ্ধে কৰস্তা্টাংশং 
দেয়মিত্ার্থ ॥ ২৬ ॥ 

অন্তার্চ । কেবলদুগ্ধসিদ্ধে তৈলাদৌ ন্নেহাদষ্টীংশিকঃ কক্কো। কা্যঃ। এবং 
/ঘষ্জিরস ইতি স্বরূপে । তক্র ইতি পাঁরিভাষিকতব্রে সর্ধত্রাষ্টীংশিকঃ কন্কোদেরঃ ৷ 

স্বাং ঘনত্বেন কদাচিৎ সম্যক্ পাঁকাহভাবস্বাৎ সর্বস্মিক্পপি চতুগ্ুণং জলং দীপ্তি 
ভা ২; ॥ 

- মহ দ্রব্যে চারিগুণ, কঠিন দ্রব্যে এবং নাতি মু নাতি কঠিন দ্রব্যে অটিগুণ ও 

অত্যন্ত কঠিন জব্যে যোলগুণ জঙু (দয! চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নাঁমাইবে। কষ 
হইতে পলপরিমিত কাঁথার যৌলগুণ জল, তডুর্ধ কুড়ব পর্্ত অটিগুণ জল এবং 

প্রস্থ হইতে ধারী পর্যন্ত শারিগুণ জল দিয়! কীথ প্রস্তুত করিবে ॥ ২৪। ২৫। 

«কবল জলদাঁরা/নহের পাক করিতে হইলে কন্ধের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, 
:কেরল কীথারা (হের পাক করিতে হইলে কক্ধের পরিমাণ নেহের য্ঠাংশ এবং স্থরস 

স্নেহের রক করিতে হইলে কন্ধের পরিমাণ স্লেহের অষ্টমাংশ লইবে ॥ ২৬ ॥ ... 

রন্তু, দখি, স্বরস বা! তত্র স্কাবা ক্সেহপাঁক করিতে হইলে, কক ব্য স্নেহের. 

প্ক্ষা্থ চতুণ্ধ জল দিতে. হইবে ২৭ |. রঃ 



তৃতীয়থণ। | ৫৩. 

দ্রবেণ কেবলেনৈব স্েছপাকে! ভবেদ্ ব্দি। 
তত্রাম্বুপিষ্টকম্ঃ স্তাদ্ ভ্রবঞ্ধাত্র চতুগুলম্॥ 
ক্কাথেন কেবলেনৈব পাকে বন্দ্রেরিতঃ ক্ষচিৎ। 
কাথ্য্রব্স্য কক্ষোহপি তত্র ন্লেহে প্রযুজ্যতে ॥ 

কল্হীনস্ত যঃ সেঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে ॥২৮॥ 

পুষ্পকন্বত্ত যঃ নেহস্তত্র তোয়ং চতৃগুণম্। 
স্েহাৎ স্নেহাউমাংশস্ত পুস্পকন্থঃ প্রাযুজ্যতে ॥ ২৯ ॥ 

অথ স্নেহনিষ্পভিলক্ষণমাহ 
ন্েহকক্কো যদাঙগুল্যা বর্তিতো৷ বর্তিবন্ভবেৎ। 
বহে ক্ষিণ্ডে চ নো শব্দস্তদা সিদ্ধিং বিনিদ্দিশেত & ॥ 
শব্দবুপরমে প্রাণ্ডে ফেনস্তোপরমে তথা । 
গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পত্বৌ সিচ্ছিমাদিশেশ। 

কেবল কাঁথদ্বার! যেখানে ন্নেহপাঁকের বিধি আছে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, শ্রী 
 ক্বাথেরই কন্ধ সহ স্সেহ পাঁক করিতে হইবে। কিন্তু কন্ক ব্যতিরেকেও কেবল দ্রব, 
ব্য দ্বারা অর্থাৎ স্বরসাঁদি দ্বারা ম্নেহপাক করা যায়, ( এই কয়েকটি পরিভাষা! টুক 
সরশ্রুতসম্মত নহে বলিয়া, পঞ্ডিতগণ এই মত গ্রাহু করেন না। 
বিধানেই ককাথ ও কন্ধ প্রদান করি থাকেন ) ॥ ২৮ ॥ 

. -পুষ্পকন্ক গ্রহণবিধি__শ্নেহপাকে পুণ্পু ঘি কন্ধদ্রব্য হয়, তাহা হইলে স্গেহের 
চতুণ্ত জল দিবে এবং পুষ্পকন্ক ন্নেহের অষ্টমা ॥ ২৯॥ রি 

ন্েহপাকজ্ঞানবিধি--ম্নেহের কন্বপদা্থ পাঁকাইঈু যখন বাতির স্তায় হয় এবং 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কোন শব্ধ হয় না) তথন স্সেহ 
আরও যখন শব্ধের, ও ফেনের নিবৃতি এবং যখোঁপুক্ত গন্ধ; 
হয, তখন জানিবে স্বৃতের পাঁক নিশপন্ হইয়াছে। তিলের 

২ ৯ ক্ষিপ্ত কৃপা ন করোতি শবং নাকুষ্ঠলেশী বিশদোহপি নি । 

1 
লহ 

০ 0৫ 8০ 

মুপৈতি ফকে। নিপতিরেব যৃততৈলয়োস্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ। 



৪ | পরিভীষা-প্রদীপঃ) রি 

ফেনোহতিমাত্রং তৈলস্য শেষং ঘ্বৃতবদাদিশেৎ 1 ৩০. 

অশ্মিন্নবসরে তোয়ং ক্ষারসাধ্যং ক্ষতাদিযু। 

ফেনোদয়স্ত নিম্পিত্তিন কদুপ্ধসমাকৃতিঃ 
স এব তহ্য পাঁকস্য কালো নেতরলম্মণম্ ॥ ৩১ ॥ 

স্নেহপাকস্ত্রিধ। প্রোক্তে। মৃতন্ধ্যঃ খরন্ডথ। | 

ঈষৎ সরসকন্থস্ত স্লেহপাকো মৃছুর্ভবেহ | 
মধ্যপীকস্য সিদ্ধিশ্চ কন্কে নীরসকোমলে। 

ঈষৎ কঠিনকন্ধশ্চ প্রেহপাঁকো ভবেৎ খরঃ ॥ 
তদুদ্ধং খরপাকঃ * স্যাদ্ দাহকনিস্্রয়োজনঃ | 
আমপাকশ্চ নিনবীর্য্যো বহিমান্দ্যকরো! গুরুঃ শ" ॥ ৩২ 
নম্যার্থ স্তান্মূছূঃ পাঁকো মধ্যমঃ সর্ববকর্মান্থ। 
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো! যুপ্জ্যাদেবং যখোচিতম্ ॥ ৩৩ 

বিধির হ্যাঁ জানিবে ? প্রভেদ এই শেষপাঁকে তৈলের অতিমাত্র ফেনোঁদগম হই, 

 খাঁকে ॥ ৩*॥ 

ক্ষতাদিতে যে সকল ক্ষাঁর্সাধ্য জল পাঁক করিতে হর, শেষপাঁক কালে 2 
পগ্ছা ) ছৃগ্ধের স্তায় ভাতার ফেন উদগম হয়, ইহাই ্ষারসাধ্য জলের শ্ষে পা 
রা 'অগ্ভলক্ষণ নাই ) ৩১ 1! 

_. প্নেহপাঁক তিনপ্রকার ; মু, মধ্য ও খর) কন্ধদ্রব্য ঈবৎ সরস থাঁকিলে স্ব 
নীবুস অথচ কোমল থাকিলে মধ্য/শূর্ং ঈষং কঠিন থাকিলে খরখাঁক জাঁনিবে 
তাহার অভিরিক্ত পাঁককে চুর্ঘশীক কহে? দগ্ধপাক দাহকর ও নিশ্রয়োজন ৷ আমপ 
.ম্েহ হীনবীর্য্য অখিমান্দ্যর্পর ও গুরু । নস্তার্থ মৃহুপাঁক, অভ্যঙ্গার্থ খরপাঁক এবং মধ 
| এ সরস এসিসাই পিএ ১2645259548 

দগধপাকঃ দাত বাগা:। ৃ 

'অপ্ষণাহ ।-বর্তিবৎ শেহকন্ষঃ স্তাদজুলযা' রঃ । শঙহীনোহ 
চন্দ ভবেডদা ॥ যদা ফেমোদগমনৈলে হী সর্পিষি। সবিকরসে 

হর দাদ] ভাবেও ॥..ইত্যধিকঃ পাঠ: 



. তৃতীয়ধণ্ড। .. - .. ৪ 

অন্যঙ্চ | : মুন স্তে খরোইভ্যঙ্গে বস্তো পানে চ মধ্যমঃ। 

তুল্যে কক্ষে চ নির্য্যাসে ভেষজানাং মৃচুঃ স্মৃত্বঃ 

শম্পাক ইব নির্য্যাসো মধ্যো দাবাং বিমুঞ্চতি ॥ 
লীধ্যমাণে তু নির্যাস বর্তমানে খরঃ স্মৃতঃ ৪ ৩৪ ॥ 
সর্বেবষামিহ দ্রব্যাণীং মধ্যপাকঃ প্রশস্তাতে। 
বরং পাকে মৃছুঃ কার্য ঃ তথাপি ন খরো মৃতঃ ॥ 

কিঞ্চিছীর্য্যং মৃদ্ধত্তে তজ্ভহাতি খরঃ পুনঃ ॥ ৩৫। 
ঘৃত-তৈল-গুড়াদীংশ্চ নৈকাহাদবতীরয়েৎ। 
ব্ুষিতীস্ত প্রকুর্ববস্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ | 

কেবলং ব্রীহিজস্ত্-কাথে। বুষটস্তু দৌষলঃ & ॥ ৩৬ ॥ 

| অথ গুড়পাকলক্ষণমাহ 
দা দবর্বীপ্রলেপঃ স্যাদ্ যদা বা তন্তুলী ভবেৎ। 
তোয়পূর্ণে চ পাত্রে তু ক্ষিপ্তো ন প্বতে গুড়ঃ ॥ 

অপর মত ।-_নস্তে মৃদুপাক, অভ্যঙ্গে খরপাঁক এবং পান ও বস্তিক্রিয়ায় মধ্যপাঁক 
গ্রয়োগ করিবে । 

মতান্তর ।--ওবধনির্্যাস কন্ধের স্তায় হইলে মৃহুপাঁক, সেদালের আঠার স্তায় 

হইলে মধ্যপাঁক এবং বর্তি শীর্যমাণ হইলে তাহ! খরপাঁক জাঁনিবে ॥ ৩৪ ॥ 
সকল দ্রব্যেরই মধ্যপাক প্রশস্ত । বরং মৃদুপাঁক ভাল, তথাঁপি খর্পাঁক করিবে 

না। কারণ, মূছুপাঁকে উষধের্_কিঞ্চিং গুণ বর্তমান খাঁজ, কিন্তু খরপাঁকে তাহীও 
থাকে না ॥ ৩৫ ॥ 

স্বত তৈল ও গুড়াঁদির পাঁক এক দিবসে সমাপন কষ্টিবে না। স্বতাদি 
উত্ধিত অর্থাৎ অধিকদ্দিন পচিলে বিশেষ গুণকর হুইয়! থাকে। ব্রীহি ( ধান্তি-- 

মায়াদি ). এবং প্রাণ্য্গরুত কাথের পাক দেই দিবসেই সম্পন্ন - নতুবা তাহ 
বাঁসি হইলে দৌধযক্ত হইবে ॥ ৩৬ | | 

সুভ ভ-গু়াদী পয আাধরেেকবাসরে | বুর্বকি যাফিতান্েতে বিশেষাদঞ্জ টি 



৫৬ . পরিভাষা-পরদীপঃ | 

_ ক্ষিপুত্ত নিশ্চলত্তিষ্ঠেৎ পতিতত্ত ন শীর্ধ্যতি । 
এষ পাঁকে। গুড়াদীনাং সর্বেবষাং পরিকীর্তিতঃ। 

সুখমর্দিঃ সথখস্পর্শো গন্ধবর্ণরসান্িতঃ | 

পীড়িতো৷ ভজতে মুদ্রাং গুড়ঃ পাকমুপাগতঃ ॥ 
. গুড়বদৃগুগ গুলোঃ পাকঃ পরবন্থন্তর ** বিশেষতঃ । 

শ্রেন্টমধ্যমহীনেষু দ্বাদশাফচতুষ্টয়ৈঃ। 
মীষকৈগু গুলোমাঁত্রাং ব্যাধিং বীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ 

অথ লৌহশোধনাদিপরিভাষামাহ 
যদাভুস্ত্িবিক্রমাদয়ঃ লৌহপ্রদীপে-- 

গুন্থ্যর্থং ত্রিফল। লৌহাৎ কর্তব্য! ছিগুণা সদা । 
চতুগুণং ফলাৎ তোয়মদ্ধভাগাবশেষিতম্॥ 

গুড়পাকের লক্ষণ-দব্বা (তাঁড়,) দ্বারা গুড় আলোড়ন কালে তাহাতে 
ধদ্দি উহা গ্রলেপের মত সংলগ্ন হয় কিংবা কিঞ্চিৎ গুড় তর্জনী ও অস্গৃষ্ঠের অগ্রভাগ 

স্বারা আবর্তন করিলে যদি তাহা তস্তর স্তাঁম হয় অথচ ছাঁড়, থাকে অর্থাৎ হাতে 

জড়াইয়া না ধরে, অথবা! কোনও জলপূর্ণ পাত্রে কিঞ্চিৎ গুড় নিক্ষেপ কৰিলে যদি 

উহা নিশ্চল ভাবে থাকে ও ব্রমুশঃ ৃতীর স্ভাঁয় নির্গত হয় বা পাত্রের অধোভাগে 

'নিমঙ্ধ হইলেও ছড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে গুড়ের পাক হইয়াছে জাঁনিবে। আরও 
যে সময়ে গুড় অনীয়াসে মর্দন বা স্পর্শ করা যায়, উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসবিশিষ্ট হয় 
এবং অঙ্গুলি ছারা পীড়ন ঝুঁদিলে গুড়ের উপর অঙ্গুলির চিহ্ন পতিত হয়, তখন 
গুড়ের সম্যক্ পাক হটুহে, নিশ্চয় করিবে। গ্ুগগুলুর পাঁক গুড়পাঁকের ন্যায়, 
বিশেষ এই-গুড়/পাঁকশেষে তরল থাকে, গুগগুলু গাঁ হ্[। প্রবলাগিবলাঁদি 
-বিবেচন। কৰিয়া/ থাক্রমে-গুগ গুলু বার, আট এবং চারি মাঁষ! প্রয়োগ করিবে ॥৩৭| 

ট্1ধনাদি বিধি।--অজিবিক্রমাদদি পণ্ডিতগণ লৌহপ্রদীপ নাঁমক গ্রন্থে 
বলিয়াছচে -শৌধনার্থ লৌহের ঘিগুণ ব্রিফলা চতুগ্ডগ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্থ- 

সন্স্ত তথ! রসে! গঞ্চ ইতি পাঠাত্রত্বয়ম্। 



তৃতীয়ধ্ ৫৭ 

এষ এব বিধিরনিত্যং ক্ষালনেহপি প্রশস্যতে ॥ ৩৮1 
বধার্থং ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহান্লিত্যং চতুগ্ণা | 
তোয়মষ্টগুণন্তত্র চতুর্ভাগাবশেধিতম্ 
ভানুপাকার্থমিচ্ছন্তি ব্রিফলাময়সা সমাম্। 
সলিলং দ্িগুণন্তত্র চতুর্ভাগাবশেধিতম্ ॥ 

পাচ্যদ্রব্যাৎ তু পাকার্থং ত্রিফলা ত্রিগুণেরিতা । 
স্য/ যোড়শগুণং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥ ৩৯ ॥ 
অন্যানি যানি বস্তুনি যোক্তব্যানি পুটাদিযু। 
তানি লৌহসমান্াহুর্জলং প্রাগেব কীর্তিতম্॥৷ ৪০ ॥ 

লভ্যতে স্বরসো যেষাং তেষাং কাথোহত্র নেষ্যতে। 

ভ্রিফলাব্যতিরেকেণ মতমেতৎ পতগ্রলেঃ ॥ 

এষ এব বিধিন্নিত্যং ক্ষালনেইপি প্রশস্যাতে ॥ ৪১ ॥ 

তাগাবশেষ থাকিতে নামাইগা না লইবে। এইরপে প্রস্তুত কাঁথ লৌই প্রক্ালনে 
প্রশস্ত ॥ ৩৮ ॥ 

মারপার্থ--লৌহের চতুগু% ত্রিফল! আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশেষ 
থাঁকিতে নামাইবে। আর ভা্গুপাকার্২_-লৌহের সমান ত্রিফল! দ্বিগুণ জলে সিল্চ 
করিয়া চতুর্ভাগাবশেষ থাঁকিতে নাঁমাইয়া লইবে। পীকার্থ_লৌহের ত্রি। ভরিফলা 
যৌলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টভাগাবশেধ ধাঁকিতে নাঁমাইবে ॥ ৩৯ ॥ 

পুটপাঁকাথ যে সকল বস্তর বিধান আছে, থ প্রস্তত করিতে হইলে 
কাথ্যদ্রব্য লৌহের সমান: গ্রহণ করিয়া মৃদুমধ্যবকঠিন যথাক্রমে চারিগুণ, 
আটগুণ এবং যোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থ ভাঁগ, অষ্টমভাগষ্টিএবং যোড়শভাগ 
থাঁকিতে নামাইয়। লইবে ॥.৪০ ॥ 
ত্িফলা ব্যতীত যে সকল ভরব্যের শ্বরস পাওয়া হইবে, তাঁহাদেরস্টজুথ করিবে 

না, শ্বরমই লইবে। ই পতঞলির য্ত। শী রক্ষানন বিষয়েও উ বিধিই: 

প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ | 



৮ পরিভাধা-প্রদীপঃ। : 

লৌহবত ত্রিফলা ব্যোদ্ছি ব্রিফলাবৎ পয়োমতম্। 
প্রীক্কীত্তিতং জলথাত্র মৃদুমধ্যাদিভোদতঃ ॥ ৪২ ॥ 

সুদ্ুমধ্যকঠোরত্বাৎ ক্কাথ্যদ্রব্যং ত্রিধা মতম্। 
কাথ্যদ্রব্যানুসারেণ দেয়ং স্থাপ্যং জলং ত্রিধা ॥ ৪৩1 

পতঙ্জলিশ্চাহ্ সামান্ঠপরিভীষাঁং লৌহমারণার্৫থম্। 

দ্বিগুণা ভ্রিফলা লৌহাৎ ফলাৎ যোঁড়শিকং জলম্। 
অষ্টভাগাবশিন্ মারণে জলমিষ্যতে 1 8৪ ॥ 
সমা চ ব্রিফলা গ্রাহ্া জলণফ্টগুণন্তথা । 
বধার্থে স্থাপয়ে তোয়ং তস্থার্ধং বন্তরশোধিতম্ ॥ ৪৫ ॥ 
বধার্থেন সমং গ্রাহ্ং পাকার্থঞ্চ সমং ফলম্। 

অষ্টভাগাবশিষঞ্চ পাকার্থং জলমিষ্যতে ॥ 
এবং জলং ফলং প্রোক্তং যথাসঙ্যেন যোজয়ে ॥ ৪৬ 

অভ্রবিষয়েও লৌহবৎ ত্রিফল! এবং জল গ্রহণ কবিবে। দভ্রিফলা বাতীত 

অন্ঠান্ত দ্রব্যের মৃছু ম্ধ্যাদি ভেদে উপ্ধরি কথিত বিধাঁনে জল গ্রহণ করিবে ॥ ৪২ 

নি মহ, মধ্য, কঠিন ভেদে কাথ্যদ্রব্য তিন প্রকাঁর, সুতরাং ক্কাথ্য দ্রব্যানুসারে জলে 

পরিমাণও তিন প্রকার জানিবে ॥ ৪৩ ॥ | 

- লৌহ্মারণ ।-_-পতগনিকেখিত সাঁমান্তি পরিভাষা ।-মারপার্থ লৌহের দি 
ব্রিফলা বোৌলগুণ ঃ ষোলগুণ ) জলে সিচ্ করিয়া অষ্টভাগাঁবশেষ থাকিতে 
নঃমাইঘ্া লইবে ॥ 

' অন্ত-প্রকার £ লৌহের সমান ভ্রিফল/ আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া সিনা 

... শেষ থাক্রির্ীমাইয়াছাকিযালইবে ॥ ৪৫। 
_. অরপপ্রিকীর ।__মারণীর্ঘ ও পাকার্থ ভিলা, লৌহের সমান গ্রহণ রিয়া আবি 

সিল রুরিবে। . কিন্ত পাকার্থ অটভা গাঁবশেষ থাকিতে নামহিকে। ৪৬ 7:-.. 



তৃতীয়খণডঃ। ৫8 

অথ লৌহপাকলক্ষণমাহ 
তহক্তং পতঞ্জলিনা--" 

তাবল্লোহং পচে্বৈষ্চো৷ যাঁবসবস্ত্রণ গালিতম্। 
সমুদ্রং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি স্যন্দিভিঃ ॥ ৪৭ | 

্চ্চ ।-_অঙ্গুলিভ্যাং নিদ্ৃষন্ত ষদা চুর্ণতরমাগতম্। 

তদা পিঙ্ধিং বিজানীয়াল্লোহং লৌহবিদাং বরঃ ॥ ৪৮॥ 

যচ্চ ।স-আঞ্নাভং ঘনং শিপ শ্রথমূল-*-মলেপনস্। 

অক্রিন্নমন্তসি ক্ষিপ্তং সম্যক পরুস্থা লক্গণম্॥ ৪৯ । 

মন্দমানরথো লৌহমলন্বাখিললক্ষণম্। 
অতিপাকেন তজ জ্বেয়ং খরমুক্ত বিতলক্ষণম্ ॥ ৫০ | 

অফমোঘতদ্ধে চোক্তম্-. 

পাকস্ত ত্রিবিধঃ প্রোক্তে। মৃদ্মধ্যমতীক্ষকঃ। 

ব্ৈধিষ্যাঁৎ সর্ববধাতুনাং পিসবানিলবকাত্মনাম্। 
শি কারন পাপা. জট (ও এরা ররর ০ ৩ আত লি বার কাস তি জা ঞ্ পপ শন পাস রা পা গা পপর পপ উদ 

লৌহপাক লক্ষণ--বন্্ দ্বারা ছকিলে লৌ5 যখন বন্ধচ্ছিদ্র সকঙ্গ আবু, 

রমা থাকে, সহসা নিম্নে পতিত হু না এব অন্কুলি দিলে লৌহের উপর রি 

* পতিত হয, তখন লৌনের পাক হইছে জানিবে ॥ ১৭ ॥ 

অপরলক্ষণ।--অন্ুলি দানা ঘর্ষণ করিলে যি তংপণাত চুর্ণ হই যা, ভে 

হের পাক সম্পন্ন হইয়াছে, বুঝিবে ॥ ৪৮ । 
অন্তলক্ষণ।--লৌহ যদি অগ্রনাঁভ, ঘন, স্িগ্ক' বাঁভিরে বউ এলং অন্যনে কঠিন 

তএব লেপনীযোগ্য হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিরা না যায়টুং ছড়াইয় 

.ও১ তাহা হইলে লৌজের পাঁক হইয়াছে জানিনে ॥ 9৯ । 

এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ ন| পাঁউলে, লৌহ মন্দ পাঁক হইয়াছেুবুনিন 
'বে। সম্যক পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইবাঁর পবেও পাঁক করিলে অর্থাৎ ই 
কে লৌহ খরিযা বায় | ৫৭ ॥ 

* রক্ষতৃতমিতি বা পাঠঃ 



পরিভাষা-প্রদীপঃ। 

দবর্বামাশ্লিষ্যতে যত্ঁৎ স্বৈরং "লতি বা ন বা। 
স্থুপাকং বিজানীয়াৎ পিতে তত্বীক্ষ্য যোজয়েৎ ॥ 

সিক্তাপুঞ্লোপমং যু তু মুধিকেণ সমস্থিতম্। 
তদয়ঃ খরপাকং স্তাৎ শ্রেক্ষণ্যেব প্রকীর্তিতম্ ॥ 

একৈকগুণযোগিত্বান্ন তদিচ্ছস্তি তদ্িদঃ। 
সর্ববপ্রকৃতিসেব্যত্বাম্মধ্যমং বছ পুজিতম্,। 
গুড়াদিঃ প্রবিশেদ্ যত্র তত্র পাকোহস্ত মুত্রয়া ) ৫১ ॥ 

অথ ভাবনাবিধিঃ। 
দ্রবেণ্ যাবত) দ্রব্যমেকীভুয়ার্তাং ব্রজেও। 

তাবৎ প্রমাণং কর্তব্যং ভিষগ.ভির্ভাবনাবিধো ॥ ৫২ & 
৪ 

অত্র জলং পীকার্থম্গুণং দেয়ং গ্রন্থান্তরদর্শনাৎ । ভাব্যপ্রব্যসমং কাখ্যং, কাথ্যা- 
দষ্টগুণং জলমিতি পশ্চারল্লিখিতমেব। কেচিৎ তু অন্ুক্তজলপরিমীণে চতুগুণং জলং 
দত্বা, দ্রবত্বাদিবিদন্তষ্টাংশশেষ গৃহৃস্তি ॥ ৫২ ॥ 

অমোঘ তন্ত্রে উক্ত হুইয়াছে-.- 
' বায়ুপিত্তকফভেদে ধাতুসমূহের ত্রেবিধ্যহেতু লৌহের শেষ পাঁকও মৃছুমধ্য-তীক্ষ . 

:ভেন্দে তিন প্রকাঁর। যে লৌহ হাঁতাঁতে লাঁগিয়া যায় অথবা৷ কখনও হাঁতাঁতে লাগিয়! 
আপনি ব্খলিত হয় বা কখনও হ্খলিত হয় না, তাহা মৃহূপাক | বিবেচন! করিয়া ইহা 
পিত্তপ্রক্কতিতে প্রয়োগ করিবে। যে লৌহ বালুকারাশির ন্তায় অথবা ই'দুর মাটির 

' খরপাঁক লৌহ ্লেশ্মপ্রক্কাতিতে প্রযোজ্য । এই উভয়ব্ধ 
তির হিতকরু বলিয়! লৌহপাকবিৎ পশ্ডিতগণ উহার্দিগকে তত 

যে, রা মদন করিলে, তাহা বর্তির মত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ 

ভাবনারিধি-ফে পরিমিত. ভ্রবে দ্রব্য সকল. সিক্ত হয়, ভাঁবনীকিয়ার 
জবের তাহাই পরিমাণ জানিবে। চূর্ণ দ্রব্য জল বা কাথাদি] ভ্রবপদাথে ভিজাহিযা 



তৃতীয়খণ্ডঃ | ৬৯ 

দিবা দিবাতপে শুক্কং রাত্রো রাত চ বাসয়ে। 
্রক্ষপ্চর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ 1 ৫৩ ॥ 

গ্রস্থাস্তরে চ--ভাব্যদ্রব্সমং ক্কাথ্যং ক্কাথ্যাদ্টগুণং জলম্। 

অফ্টাংশশেধিতঃ ক্কাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা ॥ ৫৪ 1 

ক্ষারোর্দকমাহ-- 
পানীয়ো যস্তু গুল্মাদৌ তং বারানেকবিংশতিম্ ॥ 

আ্রাবয়েৎ ষড়গুণে তোয়ে কেচিদাহুশ্চতুগডণে ॥ ৫৫ ॥ 

অথ ছিরুক্তদ্রব্য গ্রহুণম্। 
দ্বততৈলাদিযোগে চ যদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে। 
জ্ঞাতব্যং তদিহাচা্ষ্যৈর্ভাগতো দিগুণেন হি? ৫৬॥ 

*পোঁদকং গ্রাহম্। এবমেকবিংশতিবাঁবং পুনঃপুনঃ শ্রাবযধিত্বা গ্রাহম্। অথব! 
*চিদাহ; ক্ষারাচ্চতুগ্ড গং জলং দৰ্! চতুর্থাবশিষ্টে শ্রাবগিহ। তজ্জলং গ্রাহাম ॥ ৫৫ । 

আদিশবেন চূর্ণবটিকাঁদিলেহপ্রভৃতিষু জেয়মিতি ॥ ৫১॥ 

'৩দিন রৌদ্রে শুফধ এবং প্রতি রাত্রিতে বাসি .বরাঁকে ভাবনা! কহে। বিশ্নে 

বধি না থাকিলে সাতদিন এঁরূপ ভাবনা দেওমা বিধি । কাথদারা ভাবনা দিতে 

ইলে কাথ্য দ্রব্য ভাব্য দ্রব্যের ( যাহীকে ভাবনা দি১৩ হইবে) সমান পরিমাণে 

ওখা আটগুণ (কেহ বলেন চাঁবিগুণ ) জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাং* 

[কিতে নামাইয়! সেই ক্কাথ দ্বারা ভাবন! দিবে ॥ ৫২৮৫৪ ॥ 

ক্ষারোদক প্রস্তত বিধি--গুনাদিরৌগে.কখিতপানীয় স্বত করিতে 
হলে ছয়গ্ডণ বা! চারিগডণ জলে ক্ষার গুলিয়৷ দোলাযন্ত্রে স্থাপনপুর্বক আর্থপাত্রে 

তিত করিবে । এইক্ধ*প একুশ বার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন-্হুণ্ডণ 

লে ক্ষার গুলিয় চতুর্থংশীবশেষ বা! অর্ধাবশেষ থাকিতে ক্ষারজল উাকিযা,লইবে সি 
দ্বিরতক্তদ্রব্য গ্রহণবিধি-ম্বত, তৈল ব| চুর্ণাদি যৌগে কোন ভ্রব্য ঢুটবা 

ক্ত থাকিলে তাহা হুইভাগ গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৫৬॥ 
* শুক্ষজিতি ব। পাঠঃ 



পরিভাঁফা-প্রদীপঃ। 

অথ চুর্ণস্ত পাকনিষেধমাহ-_ 
প্রায়ো ন পাকশ্চুর্ণানাং ভূরিচুর্ণস্ত তেন হি। 
আসন্নপাকে প্রক্ষেপঃ স্বলপপ্ত পাকমাগতে ॥ ৫৭1 
চুণে চুর্সমো জ্েয়ে। মোদকে দিগুগো গুড়ঃ ॥ ৫৮ | 
সঙ্্যা পলানাং শতশঃ পলং প্রশ্রীয়তে বতঃ। 

তদ| চাকৃতিমানেন তেষান্ত গ্রহণং বিছুঃ ॥ ৫৯ 

'অথানুপানবিধিমাহ-_ 
শ্থিরতাং গতমক্রিননমন্নমদ্রবপায়িনঃ। 
ভবত্যবাধজনকমন্পানমতঃ পিবেছ ॥ ৬০ ॥ 

প্রায় ইতি প্রাচুর্য্েণ। প্রচুরার্থ ইতি। আঁসন্নপাক ইতি উপস্থিতপাঁকে, নু 
পাঁকমাঁপন্নে, তথা সতি প্রচুরচুর্ণানাং প্রবেশো ন াঁদিত্যর্থ । শ্ব্ন্ত চুণন্তি কান্ডে 
বছুষ্ণদশীয়াং প্রক্ষেপ ইতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥ 

আকৃতিমানেনেতি যদনুরূপসঙ্খ্যা যেষাঁং তয়! তথা দ্রব্যাণাং গ্রহণং বিহু | এতেন 
ৃদ্াদীনাং দৈগুণ্যং নানুষ্ঠেযম্। পলোদ্পেখীগতে মানে ন দ্বৈগুপ্যমিহেয্যতে ইতি 
বচনাঁৎ ॥ ৫৯ ॥ আবাধমিতি আ সম্যক্ প্রকারেণ বাঁধকং পীড়াঁজনকমিত্যর্থ ॥ ৩* | 

__ চুখের পাকনিষেধ-চুর্ণ উনধের পাক করা উচিত নহে, কারণ পাক দাবী 
চর্ণ ওষধ নিববীর্য হয়। কিন্তু চূর্ণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে মৌদকাঁদি 
দ্রব্যের আঁসন্নপাঁকে অর্থাৎ পাঁকসমাপ্তির কিঞ্চিং পূর্বে প্রক্ষেপ দিবে ; কারণ, তাহ! 

না হইলে চূর্ণ সকল্উষধের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইবে না।'-চুর্ধ পরদাঁথ 
যদি আন ্ তিবে পাক লমাপ হইলে মোদকাঁদির সহিত মিশ্রিত করিবে। চুর্ণে 
সি গুড় দিতে হয় এবং মোদক দ্বিগুণ গুড় দিপা প্রস্তুত করিতে হয় ৫৭1৫৮। 
খানে শতপল বলিয়া! উল্লেখ থাঁকিবে, তথায় আক্ুৃতিমানহেতু সেই পরিমাণে, 

রি “ণ করিবে। ৃষ্থাদিভেনে ছিগুণ লইবে না। কারণ রে বলা হইছে "পল 
(বলয়! উল্লিখিত হইলে, তাহার দ্বিগুণ লইবেন ॥ ৫৯ ॥ 

.. অনুপান বিধি--আহীবীনন্তর দল খানি তরল গান করা বউ রি 
অনিল এবং রি হইয়া পীড়াজনক হইয়া থাকে )১-যেন জল: 



, ভৃতীয়খণ্ঃ। ৬৩ 

যথা জলগতং তৈলং ক্ষণেনৈব প্রসর্পতি। 
তথ! ভৈষজ্যমঙগেষু প্রসপত্যনুপানতঃ ॥ ৬১॥ 
রোচনং বুংহণং বৃষ্যং দোবদ্সং বাতভেদনম্। 

তর্পণং মার্দিবকরং শ্রমব্রমহরং পরম্। 
দীপনং দোষশমনং পিপাঁসাচ্ছেদনং পরম্। 

রসবর্ণকরঞাপি অনুপানং সদৌচ্যতে ॥ ৬২ ॥ 

বাতাপির্ডক্ষিতে৷ যেন অগন্ত্যেন দ্বিজোত্তম | 

অনুপানং কৃতং তেন কা কথা সর্ববদেহিনম্ ॥ ৬৩ ॥ 

অনুপানং করোত্যুর্জাং তৃণ্ডিং ব্যাপ্তিং দুঢ়াং গতিম্। 

অন্নসঙ্বাতশৈথিল্য-বিক্রিত্বিজারণানি চ ॥ ৩৬৪ 
সিদ্ষোষং মারতে শস্তং পিত্তে মধুরশীতলম্। 

কফেহনুপানং রুক্ষো্ং ক্ষয়ে মাংসরসং পয়ঃ ক ॥ ৬৫1 

পব্যাপ্তিং শরীরব্যাপিনীং । বিরিতির্বিক্রিকতা ইত্যর্থ ॥ ৬৪ ॥ 
শা শসপিপ রি 

মধ্যে নিক্ষিপ্ত তৈল-বিন্দু তংক্ষণা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া! পড়ে, সেইরূপ অক্রুপাঁন.. 
যোগে সেবিত ওধ্ধও শরীরের মধ্যে আগ প্রসর্পিত হইয়। থাকে ॥ ৬৯ । ৬১ | 

অনুপানের্র গুণ-য্থাধখ-সেবিত অন্ুপান-_রুচিকারক, পুষটিবর্দক বৃষ, বায়ুর 
অনুলোমক, তৃণ্তিজনক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, শ্রান্তি ও ক্লাস্তিনাশক, অগ্নির 
উদ্দীপক, দোষের শমতাকাঁরক, পিপাসানীশক, রসধাতু্ধক এবং বর্ণপ্রসাঁদক ॥৬২ | 
হে ক্রাহ্গণশ্রেষ্, অন্য জীবের কথা কি, যে অগস্ত্য পি রাক্ষলকে ভীর্ণ : 
করিয়াছিলেন, তিনিও অনুপান করিয়াছিলেন। অপর-_অহান সমস্ত শরীরের 
বল ও তৃপ্তি সম্পাদন, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্তি; গমনশক্তির তা” অপির সংঘাত | 
র্থাৎ সংগ্লিষ্টতানাশ; বিরত এবং পরিপাঁক করে ॥ ৬৩। ৬৪ ॥ ্ 

.: বাঁতে নিষ্কোফ, 'পিতে মধুররীতল, কফে রুক্ষোঞ্চ এবং শে মাংস রাও জর: 
কেক সদ) আন বি ৬৫. 



৬৪ পরিভাঁ৷ প্রদীপঃ। 

উঞ্চোদকানুপানঞ্চ নেহানামথ শশ্যাতে। 

ধতে ভল্লাতকন্সেহাৎ তত্র তোয়ং সুশীতলম্ ॥ ৬৬ ॥ 
অন্যচ্চ---ভল্লাততৌবরে ন্েহে শীতমেব জলং পিবেৎ। 

জলমুষ ঘৃতে পেয়ং যৃষক্তিলেহনুশস্তে। 
বলামজ.জ্ঞোরমমণ্ডঃ শ্তাৎ সর্ব্বেযূষমধান্থু বা ॥ ৬৭1 

অন্যচ্চ--শীতোষণতোয়াসবমগ্যযুষ-ফলা মুধান্যান়পয়োরসানাম্। 
যস্তানুপানন্ত ভবেদ্ধিতং য তল্যৈ প্রদেয়ং ত্বিহ মাত্রয়া ত৩ 1৬৮1 

অন্যচ্চ---যৃষে! মাংসরসে বাপি শালিমুদগাদিভোজিনাম্। 
মীংসাদীনাধানুপানং ধান্াং দধিম্ত্র বা ॥ ৬৯। 

অথানুপানমাত্রামাহ-_ 

অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধো শ্রেম্বতবে পলম্। 
পলদয়ন্তনিলজে পিতুজে তু পলত্রয়ম্ ॥ ৭০ ॥ 

গুড়ক্ষৌদ্রসিতাদীনাং পলার্ঘঞ্চ বিশেষত ইতি । পলমত্র সৌশ্রতম্ ॥ ৭*॥ . 

সর্বপ্রকার স্বতাঁদি স্নেহ পাঁনের পর উঞ্কোদকানুপান প্রশস্ত; কেবল ভর্জাতক- 
নিশ্পাদদিত স্নেহপাঁনের পর শীতল জল পাঁন করা উচিত ॥ ৬৬ ॥ 

অন্য প্রকার--ভল্লাতক স্নেহ এবং তৌবর ( পশ্চিমার্বতীরজ বৃক্ষবিশেষ ) 

স্নেহ পাঁনের পর শীতল জরর্গীন করিবে। স্বত পাঁনের পর উষ্ণ জল, তৈলপাঁনের 
পর মুদগাঁদির যৃষ এন্রং বসা ও মজ্জ| পাঁনের পর অন্নমণ্ড অন্থুপাঁন করিবে । অথবা 
এই সকল পানের পর কেবল উঞ্ণ জল পাঁন করিবে ॥ ৬৭ ॥ 

অপর যুত-শীতল বা! উষ্ণ জল, আসব, মগ্তঃ মুদগাঁদির যু, ফলরস, কীজী, 

ুগ্ধ এবং, [সরস এই সকলের মধ্যে যাহীর পক্ষে যে দ্রব্য হিতকর, তাহাকে তাহাই, 
উপযও মাত্রীয় অন্গপনি করিতে দিবে ॥ ৬৮ ॥ 

শািতগ্লের অর ও মুদগাদি তোজির পক্ষে যুব বাঁ মাংসরস এবং মাংলভোি- - 

মাত অন্ুপীন গ্রশ্ত | ৬৯ ॥. 



তৃতীয়ধণ্ডঃ। ৬৫ 

দীণ্তাগ্নয়ো মহাকায়াঃ শ্নেহসাস্্যা মহারলাঃ। 

বিসর্পোম্াদগুল্যার্তাঃ সর্পদংঘ্্াবিষার্দিতাঃ। 
জ্যোষ্টাং মাত্রাং পিবেমুস্তে পলান্তফ্টৌ বিশেষতঃ ॥ ৭১ ॥ 

অথ লৌহানুপানমাহ 
মাহিষং গব্যমাজঞ্চ পয়ো গ্রাহং ত্রিধায়সি। 

মাহিষং ভস্মকে দেয়মাজং ক্ষীরং পুনম্্মতম্ 

কোষ্টদোষে কফে শ্বাসে কাসে চাপি নবন্থরে। 
গব্যমন্থাত্র সর্ধ্বত্র সমবারি গ্রসাধিতম্ ॥ ৭২ ॥ 

সর্ববত্র গব্যমেবেতি মতমাহ পতগ্রলি। 

অনুপানং প্রযোক্তবাং লৌহাত যণ্ঠিগুণং পয়ঃ ॥ 
যদ! তু বর্িতং ক্ষীরং তদার্ধং ভোজনে পিবেৎ। 

দগ্ভাৎ সমশনে ভন্য যোইত্যথং রং ্ষীণপাবকঃ ॥ ৭৩ ॥ 

_. অনুপানের মাত্রা- জনিত রোগে ১ পল; বাতিজ্রে ২ পল এবং পিত্ত 
১ পল মাত্রায় অন্থপান প্রয়োগ করিবে । গুড়, মধু ও চিনির অন্নপাঁন মাত্রাস্পঅর্ধ 

পল। এস্থলে শ্ঞ্রতোক্তমানানুসীরে পল গণনা করিবে ॥ ৭* ॥ 

দীপ্তাগ্ি, অতিকায়, ত্বতাঁদি-ন্নেহসাত্ম্য ও বলবাঁন্ ব্যক্তি এবং যাহারা বিসপ, 
গুল ও উন্মাদরে'গে পীড়িত, সর্প বা দ্িপীত তাহারা পূর্ণ মাত্র! ৮ পল অন্ুপাঁন 
করিবে ॥ ৭১ ॥ 

লৌহসেবির অনুপান বিধি-_লৌহসেবির মাহি, গব্য ও ছাগ ছুষ্ধ 
পান হিতকর। তন্মকাগি রোগে মাহি দুগ্ধ অন্ুপাঁন করিবে । কোঁষ্িদোষে, কফে, 

কাসে, শ্বাসে ও নবজরে ছাঁগচুগ্ধ অন্থুপান প্রশস্ত । এতত্যতীত অন্ত সর্বস্থালে 
লৌহসেবনীনস্তর গব্য দ্ধ অনুপাঁন করিবে। কিন্তু সর্বত্রই ছুগ্ধ সমপরিমাঁগ জলের 
সহিত সিদ্ধ করি হুর্ধাবশেষ থাঁকিতে নাঁমাইয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ৭২ ॥ 

পতঞ্জলি বলেন-্পর্ববই -গব্যুষ্ধ প্রশত্ত। লৌহের বষ্টগুণ দুধ অনথপান 
কৰিবে। জমশঃ যখন ছুথের পরিমাণ অধিক হইবে, তখন 



৬৬ প্ষিভাষা-প্রদীপঃ | 

অথানুপানবিশেষমাহ 
অনুপানং হিমং বারি যবগোধূময়োহি তিম্ | 
দধিমণ্ডে বিষে ক্ষোত্রেহনুষ্ণং পিত্তাময়েহপি চ ॥ ৭৪1 
উর্ধজব্রগদে শ্বাস-কালোরংক্ষতপীনসে। 

গীতভাষ্য প্রসক্তেষু স্বরভেদে ন তদ্গিতম্ ॥ 

ন পিবেৎ শ্বাসকাসার্তো রোগে চাঁপৃযুতীজত্রগগে । ... 
ক্ষতোরস্বঃ প্রসেকী চ যস্ত চোপহতঃ স্বর; ॥ ৭৫ ॥ 

অথ শিশোর্ভেষজপরিমাণমাহ 

প্রথমে মামি জাতশ্ শিশোর্ভেষজরক্তিকা । 

অবলেহা। তু কর্তব্য মধুঙ্ষীরসিতাঘ্বতৈঃ। 
একৈকাং বর্ধয়ে তাবদ্ যাব সংবতসরো! ভবে ॥ ৭৬ 

জাতন্ত শিশোধালকন্ত প্রথমে মাসি ভেষজন্ত রক্তিকা মাত মঞ্গাদিভিলে 6 
দাতব্য । প্রথমমাসাদারভ্য দ্বাশমাসপধ্যস্তং মাসং মাসং প্রতি রজিকৈকাবৃদ্ধি 

লৌহ সেবনানস্তর ও কিয়দংশ আহার কালে পাঁন করিবে। পাঁকশক্তি অঠি অল্প 
হলে সমশনে ( অর্থাৎ আহার্যের সহিত ) ছুদ্ধ পাঁন করিবে ॥ ৭৩ ॥ 

বিশেষ অনুপান বিধি--যব বা গোধুম ভক্ষণের পর শীতল জল পান 
গ্রশস্ত। দধির মাত. বাঁ মধু পাঁনাস্তে কিংবা! বিষদোষে ও পিতজ রোগে শীতল 

আল অন্নপান করিবে ॥ ৭৪ ॥ 

অনুপানের নিষিদ্ধ প্ছল--উর্দজক্রগত রৌগ»-স্বীসঃ কাঁস, উরক্ষত, পীনস 
ও স্বরভেদ রোগে এবং গীত ও: অতিভাষণে প্রবুণ্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল পান 

হিতকর নহে। মতীন্তরস্পস্বীস, কাস, উরঃক্ষত, উর্জক্রগত রোগ, গ্রতিশ্তায় এবং 

স্র্ভেদ রোগে পীড়িত ব্যক্তি শীতল জল অন্ুপাঁন করিবে না ॥ ৭৫ ॥ 

শিশুর ওঁঘধ মাত্রাস্”এক মাঁস ব্যঙ্ক বালকের ওঁষধের মাতস্১ বতি। 
এক এক রতি অর্থাৎ এক মালে ১ রতি, ২ মালে রতি 



তৃতীয়থণ্ড 1 ক ও৭ 

তদূত্ধং মাষবৃদ্ধিঃ শ্যাদ্ ঘাঁবদাযোড়শাকিকঃ। 

ততস্ত সপ্ততিং যাবৎ কর্ষমাত্রাং প্রযোজয়ে। 

এবমেব বিভাগোইয়ং তদুর্ধং বালবৎ ক্রিয়া | ৭৭ ॥ 
আন্যেইপ্যাহুঃ।-_রক্তিমারভ্য কর্ষস্ত মানং বালগদে মতম্। 

কর্ধাদৌ তু জলশ্রুত্যা কাথ্যস্য কার্ধিকো মতঃ ॥ ৭৮ ॥ 
যস্ত স্তাৎ ক্ষীরপো বালঃ ক্ষষায়ং পাতুমক্ষমঃ। 
তদা ভিষক্ কুমারস্য তন্ত ধাত্রীঞ্চ পায়য়েশ॥ ৭৯ ॥ 

কীরষ্যা, নাত্র দশরক্তিকপরিমীপমাঁফকবিভাগঃ । কিন্তু সংবৎসরপূর্ণাথ দ্বাদশ" 
রৃক্তিকা মাত্রা দেয়েতি ভাঁবঃ ॥ ৭৬ ॥ 

তদুর্ধামিতি “দ্বাদশমাসাদূর্ঘংং তেন, ছিতীয়ব্ষে প্রথমমাসাদারভ্য যোঁড়শবর্ষ 
পর্যান্তং মীষকবৃদ্ধযা কর্মপুরণং কাধ্যম্। ততঃ ষোঁড়শবর্ষাৎ সপ্ততিং যাবৎ তাঁবদেব 
কষেণৈব ব্যবহারঃ। জদুর্ধং সপ্তুতেঃ পরং যবজগীবসপর্াত বালবন্মাত্রা কার্্যেতি 
শেষ | ৭৭ | 

কর্ষাদাবিতি প্রাপুক্ং ধুরিভাষয়া-কর্ধাদৌ তু পলং যাঁবদ্ দস্তা মৌড়বিক- 
জলমিত্যাথ্যয়েতি শেষঃ ॥ ৭৮ ॥ 

ইত্যাঁদিরূপে মীত্রা বৃদ্ধি করিবে । দৌধাঁদি বিবেচন! করিয়া মধু) ছুপ্ধ, শর্করা ও 

ছুতের সহিত অবলেহরূপে ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । এক বৎসরের পর অর্থাৎ 

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম মাস হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত গ্রাতি বংসর ওঁষধ ১ মীষা মাত্রায় 
বৃদ্ধি করিয়া ২ তোল! পুর্ণ করিবে। সপ্তদশ হইতে সম্তর বৎসর পধ্যস্ত এইবূপ 
২ তোল! মাত্রায় ওঁধধ সেব্য। তদনস্তর যাবজ্জীবন বলিকের ন্যায় মাতা প্রয়োগ 
করিবে । মতান্তর--বালরোগে ওধধের মাত্রা ১ রতি হইতে ১ কর্ষ পর্যন্ত 
কাথ করিতে হইলে পুর্ঘলিখিত বিধানেকর্ষ হইতে পল পর্যসতকাথ্য দব্য যৌনগু?:... 
জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতেনামাইয়া লই ॥ ৭৬০৭৮ ॥ টা 

খপ বালক কাথ সেবন করিতে না পালে তাহার ধারীকে সেই হাথ. 
করাইিবে।,'আর যে যেঃরোগে যে যে ওঁধধ উক্ত হইছে, বালকের সেই সেই 



নিরবের লাজ বে ভিবিৎরিকে। - 

তেষাং কন্ধেন সংলিপ্থো৷ কুমারং পায়য়েত শতুনৌ ॥ ৮০1 
ত্রিবিধাঃ কথিতা বালাঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্তিনঃ। 
্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং ঢুষ্টাভ্যাং ব্যাধিসম্তবঃ 1 ৮১1 

অথ ভেষজ্যভক্ষণকালমাহ 
ভৈষজ্যকালে। ভক্তাদৌ মধ্যে গশ্চান্ুশুহঃ। 
সামুদগং ভক্তসত্তুত্তং গ্রাসে গ্রাসান্তরেহউধা ॥ ৮২ | 
অপানে বিগুণে পুর্ববং সমানে মধ্যভোজনে । 

ব্যানে তু প্রাতরশনমুদানে ভোজনোত্তরম্॥ 

বায়ৌ প্রাণে প্রহুষটে তু গ্রাসে গ্রীসান্ত ইব্যতে। 
শ্বাসকাসপিপাসান্থ তৎ তু কার্ধযং মুহুম্ুছঃ ॥ 

বালাস্ত ত্রিবিধা ভবস্তি) ক্ষীরবন্তী, অন্নবন্তী, উভয়বর্তী চ। উ্তাব্ীতি 
ক্ষীরান্নাভাং দ্বাভ্যাং বর্ধনং যেষাঁমিতি ॥ ৮১ ॥ 

সামুদগমিতি সামুদগং ভেষজং বিষ্তীদরন্তা্যবসানমৌক্ষিতি ॥ ৮২ | 

রোগ উপস্থিত হইলে তভখরৌগোক্ত ওঁষধ কন্ব দ্বারা টি করিব 
তাহা শিশুকে পাঁন করাইবে ॥ ৭৯। ৮* ॥ 

.. বালক তিন প্রকার) দুগ্ধপারী, অন্নভোজী এবং হুগ্ধ ও অন্প ্ উতভভোবী। 

সুতরাং অনুষ্ট দুগ্ধ ও অন্ন ভোজনে বালকের স্বাস্থ্য এবং দুষিত ছুষ্ক ও অন্ধ ভোজনে 
ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বালকের আহারের বিষয়ে সাবধান হইবে ॥ ৮১ |! 

বিধি--ওধধ.সেবনের কাল অটি প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে; 
যথা. তোঙ্নের পূর্কেঃ ভোজনের মধ্যে, ভোজনের, শেষে, মুছর্ু:, সামুদগ, 
টগিত আঁদিতে ও শের্ষে উধ সেবনের নাম সামুদগ )১. ভক্ত, গ্রাস ও 

৫ গ্রীসান্তর। অপান বা বিশুণ হইলে ভোজনের পূর্বে, জমান বারু কুপিত হইলে 



তৃতীয়খওঃ। - . ৬৯ 

সামুদগং হিকিনে দেয়ং লুনাননেন সংযুতম। 
সভোজ্যং ৌষধং ভক্ষ্েবি চিত্রৈররুচৌ হিতম্। ৮৩ 

অন্যেস্াহঃ--অভত্তং পূর্ববভত্তঞ্চ মধ্যভক্তং সতক্তকম্। 
_ভক্তোপরিষ্াৎ সামুদগং ভক্তস্যৈবাস্তরেহপিচ ॥ 

: গ্রাসে গ্রাসান্তরে টৈব মুহুররিতি স্মৃতঃ। 
কালা দশৈতে বীমন্তিরৌষধন্ত সমাসতঃ ॥ 
বলিনো মহতো ব্যাধেরডুক্তে ভেষজং হিতম্। 

সর্বব্যাধিহরং পথ্য পূর্ববভক্তং মহৌষধম্। 
মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যে ভক্তং নিহস্তি চ। 
সভক্তং স্ৃকুমারাণাং বালানামৌবধদিষাঁম্॥ 

ভক্তোপরিষ্টাৎ শস্তঞ্চ উর্ধিজক্রবিকারিণাম্। 
সামুদগং বর্চসান্বদন্ধে দীপ্তাগিবলিনাং হিতম্। 
ভক্তয়োরন্তরে জ্েয়ং ভোজনছয়মধ্যতঃ। 
তচ্চ নিতাং প্রযুগ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্ ॥ 

ভৌজনের পরে, প্রাণ বাঁযু দূষিত হইলে গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে, শ্বাস কাঁ ও পিপাঁসায় 
মুইপুছুঃ হিককায় লঘু অল্নের সহিত সংযুক্ত করিয়া আহারের পূর্বে ও পরে এৰং 
অরুচিতে বিবিধ রুচিকর ভোঁজ্যের সহিত ওধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৮২1 ৮৩॥ 

প্রকারান্তরস্মভক্তঃ পূর্বভক্ত, মধ্যতক্ত। সভক্তক। ভক্তানস্তর, 

সামুদগ, ভোঁজনমধ্যবরতী, প্রতিগ্াস, গ্রাসান্তর ও মুহৃ: এই দশ প্রকার গঁধধ 
সেবনের কাল নিষিি হইয়াছে । রোগী বলবাঁন্ এবং ব্যাধি প্রবল হইলে অভন্ 
অর্থাৎ অশলীহারে উরধধ সেবন হিউকারী। পূর্ববতক্ত অর্থাৎ আহারের পূর্বে সেবিত 

ওঁষধ সর্বধ্যাধিনাশক.ও হিতঙ্গনক | - মধ্যতক্ত ( তোজনের মধ্যকালে সেবিতি) 
ওধধ ্ধ্যগত যোগনাশক। সভক্ত ( অযনের সহিত সেবিত ) ওঁধধ কুমারপ্রকৃতি, 
উবধেরী বালক িগের, পক্ষে -হিতকর। তান অর্থাৎ ভৌজনের-পর সেবিত 



রা পরিভাবা- প্রদীপ: । 

গ্রাসে গ্রাসে কৃশামমীনীং বাহাসক্তধিয়ামপি। 
গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যা কুষ্টমেহবিকারিণীম্। 
শ্বীসকাসপিপাসানাং তৎ তু কার্যযং মুহুম্মুহঃ ॥ ৮৪ ॥ 

জন্যচ্চ-_-ভৈষজ্যমভ্যবহরেত প্রভাতে প্রায়শো বুধঃ। 
কষায়ংস্ত বিশেষেণ তত্র ভেদজ্ত দর্শিতঃ ॥ ৮৫ 1 

প্রথমকলঃ 1 

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈযজ্য গ্রহণে নৃণাম্। 
কিঞিছ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথ! দিবসভোজনে ॥ - 

সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি । 

প্রায়ঃ পিস্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ | 

ভেদঃ পুনঃ কহায়পানেন বা পয়ন্ত প্রাত; সায়ং মধ্যান্থে রাত্রৌ চ ব্যাধি- 
. বিশেষধাতুবিশেষ-গ্রকতিবিশেষতাঁরতম্যতরা দেয়মিত্যর্থ ॥ ৮৫ ।! 

রোগির পক্ষে সামুদগ ( ভৌজনের আদি ও অস্তে সেবিত ওঁকে সামুদগ কহে ) 
ওঁধধ হিতকর। ম্ধ্যদেহসংক্রান্ত রোগে ভোজন ঘ্বয়ের মধ্যে ওধধসেবন হিতকর 1 
হীনাগ্সি ও বাহ্াসক্ত বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে প্রতিগ্রাসে গুঁধধ সেবন উপকাঁরী। কুষ্ঠ 
ও মেহরোগাত্রান্তি ব্যক্তির পক্ষে গ্রাসান্তরে সেবিত ওঁধ প্রশস্ত । ম্বীস, কাস ও 
তৃষ/ রোগে বারংবার ওষধ সেবন আবস্ঠক ॥ ৮৪ ॥ 

অন্তপ্রকার ।--পত্ডিতগণ প্রায়ই প্রাত:কালে ওঁধধ প্রয়োগ করেন। কেবল 
কাথ ব| হু, ব্যাধি ধাতু ও প্রক্কৃতিভেদে প্রাতঃকালে, মধ্যা্ে বা সায়ংকাঁলে ব্যবস্থা 
করিয়! থাকেন ॥ ৮৫ ॥ 

মার + খারা উদ দেবের কাল প্রকার ইক হছে যাস 
প্রষেরয়ের কিকিৎ পরে, দিবাভোজনকালে, লারং তোঁজনকালে, নূহ: ও 



তৃতী়খণ্। রা ৭১, 

লেখনার্থে চ ভৈষজাং প্রভাতেনক্নমাহরে। 

এবং শ্যা প্রথমঃ কালো ভৈবজ্যগ্রহণে নৃণাম্॥ ৮৬ ॥ 

দ্বিতীয়কাঁলঃ। 

ভৈষজ্যং বিগুণেহপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্তাতে। 

অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রাং রুচিরমাহরেত ? 
সমানবাতে বিগুণে মন্দেহগ্রীবপি দীপনম্। 

_ দগ্ভাদ্ ভোজনমধ্যে তু ভৈষজ্যং কুশলো৷ ভিষক্ ॥ 

ব্যানকোপে চ ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেত। 

হিকাক্ষেপককম্পেু পূর্ববমন্তে চ ভোজনাত ॥ 

এবং দ্বিতীয়কালুশ্চ প্রোক্তে! ভৈষজ্যকর্্মণি ॥ ৮৭ | 
তৃতীয়কালঃ । 

উদ্ানে কুপিতে বাতে শ্বরতঙ্গার্দিকারিণি। 

গ্রাসে গ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্াভোজনে ॥ 

প্রাণে প্রদুষ্ে সাস্ধান্ত ভক্তম্থান্তে চ দীয়তে। 

ওঁধধং প্রায়শো! ধীরৈঃ কালোহয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥ ৮৮॥ 

প্রথমকাল। পিত্ত ও শ্লেক্সার প্রকোৌপে এবং বিরেচন বমন ও. 

লৈখনার্থে প্রাতঃকালে, আহার না করিয়া! ওধধ সেবন করিতে হয় ॥ ৮৬ ॥ 

দবিতীয়কাল। অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ওধধ সেবন প্রশন্ত। 

অরুচিতে নানা প্রকার খাগ্ঠের সহিত মিশ্রিত করি রুচিজনক ওঁধধ সেবনীয়। 

সমীন বাঁছু দুষিত এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্িদীপক ওষধ ভৌজনমধ্যে সেবন 

করিবে। ব্যান বায়ু প্রকৃপিত হইলে ভৌজনের শেষে এবং হিন্কা আক্ষেপ :ও কম্পে 

ভোঁজনের গ্রথমে ও পরে ওঁষধ সেবন করিতে হয় ॥ ৮৭ ॥ | 

তৃতীয় কার। . স্বরভঙ্গাদিকাঁরক উদদান বাঁছু কুপিত হন সা ভোজনের | 

প্রতি গ্রাসান্তরে টার নেকী পিটার? টু 
খু সেব্য 1৮৮ ॥.. 



২. . (পরিভাষাপ্রদীপঃ। 

সানঞ্চ ভেষজং দন্যার্দিতি কালপ্চতুর্থকঃ ॥ ৮৯ ॥ 

পঞ্চমকাল:। 

উদ্ধ জক্রবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথ! । 
পাচনে শমনে দেয়মনলং ভেষজং নিশি 1 

ইত্যয়ং পঞ্চমঃ কালঃ প্রোক্তো ভৈষজ্যহেতবে 0 ৯ৎ ॥ 

অথ ক্রিয়াকালব্যবস্থামাহ 
যা তুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ। 
সা ক্রিয়। নতু য! ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েশ ॥ ৯১ ॥ 

তথাচ চরক-চিকিৎসা প্রাভৃতীয়াধ্যায়ে-- . 
যাভিঃ ক্রিয্নাভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ। 

- সা হি ক্রিয়া বিকারাণাং কর্ণ্ম তন্ভিষজাং মতম্ ॥ ৯২ ॥ 

অন্যমিতি জরাঁদীনাম্ অন্যতমং ন উদ্দীরয়েদিতি ন বর্থয়ে ন জনয়েদিত্যর্থ; ॥৯১॥ 
' --ভিষজাং চিকিৎসকানামিত্যর্থ ॥ ৯২ ॥ 

চতুর্থ কাল। তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাসরোগ ও বিষদ্দোষে মুহুপদুভূং অন্ের-সহিত 
শীষধ প্রযোজ্য ॥ ৮৯ | 

পঞ্চম কাল। উর্ধজক্রগত রোগে এবং লেখন, বৃংহণ, পাঁচন ও শমনার্থে 
রাত্রিতে ওঁষধ প্রযোজ্য ও লঙ্ঘন ব্যবস্থেযর় | ৯* ॥ 

চিকিৎসার লক্ষণ সাহা উৎপন্জ ব্যাধির শমতা! গ্ষরে অথচ অন রৌগ 
আনয়ন করে না, তাহাই চিকিৎসা নাষে অভিহিত। কিন্তু যাহা এক, 
রোগের শমত। করিয়া অন্তরোগের উৎপৃত্তি করে তাঁহাকে চিকিৎসা বলা যাঁয় না? 
চক বলেন-ধাঁতু সকল বিষম হইলে যে সকল জিনা সবার! গরীরে 'সমধাতু, উধ 

চিকিৎসা 'এবংতাহাই চিকিংসকের র্তর্য 8.১ 1 ৯২: 



তৃতীয়খণ্ডঃ |. | -ধ৩ 

জল্লে গদে মহত কর্ম ক্রিয়া লী মহাগদে। 
দ্বযমেতদকৌশল্যং কৌশলাং যুক্তিকর্্মত! ॥ ৯৩ ॥ 
ক্রিয়ায়ান্ত গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং সমাচরেত। 
ূর্ববস্যাং শীস্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো মতঃ ॥ ৯৪ | 

তথাপি সাহ্বর্যমাহ 

ক্রিয়াতিস্ত্ল্যরূপাতিঃ ক্রিয়াসাঙ্বর্য্যমিষ্যতে। 

ভিন্নরূপতয়৷ তাস্ত তন কুর্ববন্তি দৃষাম্ ॥ ৯৫ ॥ 

সঙ্করো ব্যামিশ্রতা । অতো! মুখ্যপ্রয়োগাঁণীং মিশ্রণং একশ্সিশ্সেব বোগিণি 
ন কর্তব্যং, পরম্পরগুণবিরোধাৎ ভৈংজ্যগুণবৈকল্যাদগ্মিমান্যজননত্বাচ্চি ॥ ৯৪ ॥ 

: ক্রিয়াভি। ক্রিয়াসাক্র্যযমিষ্যতে, তু পুনস্তাঃ ক্রিয়াঃ চেষ্িম্নরূপা 
ভবস্তি তদা ন সাহকর্্যমিতি তু শব্দেনৈতদুচ্যতে। অতো ভিন্নরূপতা অতুল্য- 
রূপাঁভিঃ ক্রিয়াঁভির্ন ক্রিয়াসাহ্র্য্ং ভবতীত্যর্চ । এতেনৈবং বৌঁধয়তি পাঁচনঘ্বতয়ো- 
দ্বয়োগু ডবটকলেহগুড়িকাঁদীনাঞ্চ পাঁচনযুক্তানামেকশ্মিন্নেব রৌগিখ্যেকদিনে প্রয়োগঃ 
কর্ডাব্যো যথা ব্যাধেরন্ুপাঁনং যদ্যৎপাঁচনং বিহিতযিতি, কিন্তু ভিন্নরূপেপৌষধন্থয়েন 
দৌধপ্রসঙ্গঃ ্তাদেব, অতঃ পরম্পরবিরোধিত্বেন ওঁধধদয়কল্পনা ন কাঁধ্যা। ধ্থা 
গুড়িকাছয়ে লেহন কথিত দিক ॥ ৯৫1 

স্বল্পরোগে প্রবল চিকিৎসা বা প্রবল রোগে সীমান্ত চিকিৎসা উভয়ই অহিত- 
কর। যুক্তিপূর্বক চিকিংসাই কুশল চিকিৎসকের কাঁধ্য ॥ ৯৩ | 

অনুষ্ঠিত কোন চিকিৎসায় ফললাঁভ না হইলে পূর্ব ক্রিয়ার ব্গে শান্ত হইলে 
পর তবে অন্তপ্রকাঁর চিকিৎসা করিবে। একক্র মিশ্রচিকিৎসা করিবে না। কারণ, 

একই রোৌগিতে একই প্রব্রীরের মিশ্র চিকিৎসা নিষিদ্ধ, এইকগ মিশ্রগ্রয়ৌগ পরস্পর 

গণবিরোধী উষধের গপহুনিকর এবং অগ্রিমান্যনক। কিন্ত ভিরপ্রকারেপ্রবুক 

মি চিকিৎসা দৌজনক নহে ॥ ৯৪1 ৯৫) | টু 

- কতকগুলি খি ছা অহোরাজে কতকগুলি -সঁত অহোরাধে রসের পরিবর্তন. 
হাক 



পরিভাষা-প্রদীপঃ 

ষড়ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈঃ কেচিৎ সপ্তুভিরেব চ। 
ইচ্ছস্তি মুনয়ঃ প্রায়! রসম্ত পরিবর্তনম্॥ 

শীতে শীতপ্রতিকার উষ্ণ চোত্নিবারণম্। 
কৃত্বা কুর্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়ে ॥৯৬৪॥ 

 সর্ববঞ্চ রোগে প্রশমায় কর্্ম হীনাভিরিক্তং বিপরীতকালম্। 
মিথ্যোপচারান্নহি তদ্বিকারং শীস্তিং নয়েৎ পথ্যমপি প্রযুক্তম্ ॥ ৯৭ ! 

অথ পারিভাষিকীসংজ্ঞা । 
বৃক্ষান্মাতুলুঙ্গায়ৌ বদরাষ্নাক্নবেতসৌ । 
চতুরম্মিদং তন্ধি পঞ্চায়ঞচ সদাড়িমম্ ॥ ৯৮ | 

সৌবচ্চলং সৈম্ধবঞ্চ বিড়মৌস্তিদমেব চ। 
সামুদ্রেশ সহৈতাঁনি পঞ্চ স্থল বণানি চ। 
একছিত্রিচতুঃপঞ্চ লবণানি ক্রমাদ্বিছুঃ ॥ ৯৯ ॥ 

শীতকাঁলে শীতনিবাঁরণ অর্থাৎ শীতবিপরীত উষ্ণ ব্যবস্থা এবং উষ্ণ কাঁলে 

উদ্মনিবারণ অর্থাৎ উদ্মবিপরীত শীতলব্যবস্থা করিয়া ঘোঁগ্য চিকিৎসা করিবে। 

চিকিৎসার সময় উপস্থিত হইলে কখন তাহ! লঙ্ঘন 'করিবে না ॥ ৯৬॥ 

সুপথ্য প্রযুক্ত হইলেও হীনক্রিয়।, অতিরিক্ত ক্রিয়া, বিপরীত কাঁল অথবা 
মিথ্যোপচার এই সকল কারণে রোঁগ প্রশমিত হয় না ॥ ৯৭ ॥ 

ূ পারিভাষিকসংজ্ঞা 

চতুর ও পঞ্চান্রের লক্ষণ-্-বৃক্ষা্ন ( মহাদ1), ছোলঙ্গ; কুল) অস্পবেতস 

এই চারিটির সংযোগকে চতুর্ন এবং এই চতুরল্লের সহিত দাঁড়িম যুক্ত করিলে 
তাহাকে পঞ্চানন বলে ॥ ৯৮॥ 

পঞ্চলবণ--সৌবর্চর, সৈঙ্বব, বিট, ওদ্তিদ ও সমুদ্র লবণ এই পীচটির 
সংখেগকে পঞ্চলবণ কহে এবং যথাক্রমে ইহাদের একটিকে একলবগ, হুইটির 
_সংযোগকে ছিলবগ, তিনটির সংযোগকে জিলবণ, চাঁরিটির সংযোগকে চতুব বণ 
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_ অবিমুত্রমক্ষামূত্রং গোমুত্রং মাহিষঞ্চ যু। : | 
হস্তিমুত্রমথো ত্য হয়ম্তয চ খরস্য চ। 
ইতি প্রোস্তানি মৃত্রাণি বথাসামর্থযোগতঃ | ১০* 1 
সপিস্তিলবসামজ্জ! স্লেহোহপুযুক্তশ্চতু্বিবধঃ। 
পানাভ্যঞ্জনবস্ত্র্থং নস্যার্থঞ্চেব যোগতঃ ॥ ১০১ 
অবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যত । 

উদ্বীণাং হস্তিনীনাথঃ বড়বায়া; স্তিয়স্তথ! ॥ ১০২ ॥ 

চাতুর্জাতং সমাখ্যাতং ত্বগেলাপত্রকেশরৈঃ 7 ১০৩ 
তদেব ব্রিস্থগন্ধি হ্যা ্রিজাতকমকেশরম্ ॥ ১০৪ | 
চাতুর্জীতককর্পূর-ককোলাগুরুসিহলকম্। 
লবঙ্গসহিতঞৈঃব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দিশেৎ ॥ ১০৫ ॥ 
পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী মহতী ত্রিফলা! মতা। 
হল্লা কাশ্যর্য্যখজ্ভুর-পরূুষকফলৈর্ভবেত॥ ১০৬1 

মুত্রবগ--মেইীমূত্র ছাগী'ূতর গোস্ত, মাহিঘ মূত্র, হস্তিমৃত্র, উ্রমূত্র, অশথমূত্ 
ও গর্দাভমৃত্র ; এই সকল মূত্র যথালাভ ওঁষধে প্রযৌজা ॥ ১** ॥ 

চতুর্বি্ধধ স্নেহ ।-্ত, তৈল, বসা, মজ্জা এই চারি প্রকাঁর স্সেহ শান্ত 
হইয়াছে। .পাঁন, অভ্যঙ্গ, বস্তিকার্ধ ও নস্যার্থ ইহারা প্রযোজ্য ॥ ১১ । 

ুখীবর্গ-_মেবীহ, ছাগীুপ্ধ, গোদুষ্, মাহি দুগ্ধ, উউ্থীহ্চ ও গর্দভী হৃষ্ 9. 
এই কয়েকটিকে হুর্ধবর্গ বলে ॥ ১২ | ' 

চাতুর্জাত ও ভ্রিজাতকের লক্ষণ-দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও. 
জ্লীগকেশর এই কয়েকটীর সংযোগকে চাতুর্জীতক এবং নাঁগকেশর ছিন্ন ঘারুচিনি: 
পরসৃতি তিনটাকে তিজাতক কহে ॥ ১৯৩। ১৯৪ । 

সর্বধন্ধ-দারুচিনি, এলাইট, ভেপত্র, নাগকেশর, কপূর, কাকলা, অশুন 
ক নক এই কা েগকে গন্ধ কনে) ১৯৫. 
২ টিপ দায়ি :রারেদা ধা সরাকী উঠ ৩: 



এ :. পরিভাবা-প্রদীপঃ। 

_. পিক্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং জাফাং বিঃ । 
বিড়মুস্তচিত্রৈশ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১০৭1 
উড়ুম্থরো বটোহশ্বখে। বেতসঃ প্লক্ষ এবচ। 
পধৈতে ক্ষীরিণো! বৃক্ষাঃ সংজ্ভায়াং জমুদাহৃতাঃ ॥ ১০৮? 
আত্রজন্থকপি'খানাং বীজপুরকবিয়োঃ | 
গম্ধকণ্ণি সর্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্পবম্ & ১০৯ ॥ 

পিগ্পলীপিপ্লীমূল-চব্যচিত্রকনাগরম্। 
পঞ্চকোলমিদং প্রাঃ পঞ্চোষণমথাপরে ॥ ১১৪ ॥ 

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়্ষপমুদাহৃতম্॥ ১১১ । 

বেতসোহত্র গন্ধিন ইতি খ্যাতিঃ। গন্ধমুস্ত ইত্যুত্তরদেশে যন্ত রসি । প্রক্ষ 

ই'তি বটঃ, অথবা পর্কটীতাখখভেদং ॥ ১০৮ ॥ 

এবং গান্তীরী ফল, থঙ্জুর "ও ফল্সা এই তিনটির সংযোগকে স্বল্প! ত্রিফলা 
কছে 1১০৬ ॥ 

ত্রিকটু ও ভ্রিমদ।--উঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটীকে ত্রিকটু এবং 
স্দঙ্গ মৃত] ও চিতাঁর সংযোগকে ত্রিমদ কহে ॥ ১৭ ॥ 

১. স্ষ্ীরিরৃক্ষ-_ক্ষজডুমর, বট, অশ্বখ, বেতন ( একপ্রকার গন্বযুক্তবৃক্ষ ; 

উদ্দেশে ইহাকে গত হলে) ও প্রক্ষ (পাঁকুড়); এই পাঁচটিকে ক্দীরিবুক্ষ 
বলে | ১০৮ । 

পঞ্চপল্লপব ।--আম, জাম, কয়েখবেগ, টাবালেবু ও বেল এহ পাচার পত্রকে . 
কিপল্সব কহে। পঞ্চপল্পব গন্ধকার্ধ্যা্থ ব্যবহৃত হয় ॥ ১০৯ | ৮ 

 শঞ্চকোল-_দি, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, ও শঁঠ মিলিত রি পাঁচটি. 
কে পঞ্কৰ ব! পঞ্চোরণ কছে ॥ ১১৯. 

যড়ষণ--উ্লিখ্িতি পঞ্কোলের সহিত মরিচ মিলিত ্ ঞ্ তাহাকে রণ... 

রর 
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বি্বশ্টোনাকগাস্তারীপাটলাগণিকারিকা ৷ 

এক্ম্মহৎ পঞ্চমূলং সংজ্ঞয়া লমুদান্বতম্॥ ১১২ 
শালপর্ণীপৃষ্সিপর্ণারৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্ | 

কনীয়ঃ পঞ্চমূলং শ্যাহ্ভয়? দশমুলকম্ ॥ ১১৩। 

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ত ইক্ষুশ্চৈব তৃণোন্তবম্। 

পঞ্চভৃণমিদং খ্য/তং তৃণজং পঞ্চমূলকম্ ॥ ১১৪ ॥ 

বিদারী চাজশুঙ্গী চ রজনী সারিবামৃতম্। 
বলীজং পঞ্চমূলঞ্চ কথিত, মুনিপুজবৈঃ ॥ ১১৫ 1 
করমর্দঃ শ্বদংষ্র। চ হিং বিপ্টী? শতাবরী। 
কণ্টকাখ্যং পঞ্চমূলং নির্দিষ্টং সূ্্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ১১৬॥ 
খান্ধিবৃ্গিশ্চ মেদে দ্বে তথার্যভকজীবূকৌ । 

কাকোলী ক্সীরকাকো লীত্যষ্টবর্গঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১৭ ॥ 

কক কা ই লোক হি হবছালী কািযাকস, 
স্পষ্টমন্তৎ 1 ১১৬ ॥ 

__ দশমূল-_বিব, শোনা, গার, পারুল ও গণিয়াবি এই পাঁচটি বৃক্ষের মূলেব 
ছাঁলকে বৃহৎ পঞ্চমূল এব* শালপাঁনি, চাঁকুলে, বুহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর এই 

পাঁচটিকে স্বপ্পপঞ্চমূল কহে। এই উত্তধ পঞ্চমূল মিলিত করিলে তাঁহাকে দর 
বল! যাঁষ ॥ ১১২ 1১১৩ ॥ 

পঞ্চতৃণ-_কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুমূন ও কষেক্ষুমুল এই পাঁচটিফে পঞ্চ 

তূণ ব তৃণপঞ্চমূল বলে ॥ ১১৪ ॥ 

বল্লীপঞ্চমূল- ভূমিকুক্মা শু, মেবশঙ্গী, হরিদ্রা, অনস্তমূল ও গুলঞ্চ এই পাঁচ 
টিকে বল্লীপঞ্চমূল কহে ॥ ১১৫ । 

কণ্চকপঞ্চমুঞ্্রকরঞ্জ, গোক্ষুর, কালিয়া কডা॥ ঝ'টী ও *তসূলী এই পাঁচ” - 
কণ্টকপঞ্চমূল বলিয়। বক্ত হইয়াছে ॥ ১১৬ | 

অফবর্গ-_ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদা, খাবভক, জীবক, কাকোঁনী ও ক্গীর- 
কাকোনী এই আটটি ভ্রত্বের সংযেষ্্টকে অকবর্গ বলা যাঁয় ॥ ১১৭ ॥ 



৭৮ শঁতিভাহাপ্রদীপ: | 

ভফটবগণ্চ পর্ণিন্যো জীবস্তীমধুকং তথা । 
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তে৷ জীবনশ্চ পুনস্ততঃ ॥ ১১৮ ॥ 

শোভাগ্জনস্থ যদ্বীজং তত শ্বেতমরিচং স্ৃতম্। 

জ্যোষ্টান্দু তগুলাম্বু স্যাদুষণাম্থু চ স্থখোদকম্। 
শড়যোগাদ্ গুড়ান্ছু স্যাদ্ গুড়ব্র্ণরসাম্িতম্ ॥ ১১৮ ॥ 

নিরস্থি পিশিতং পিং স্বিন্নং গুড়ঘৃআন্বিশম্। 
কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেশবার ইতি ল্বৃতঃ ॥ ১২০ ॥ 

কাঞ্জিকবুধিতং পক্কং মূলকং ্বশ্নমূলকম্॥ ১২১ ॥ 
দরঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট,রমিষ্যতে ॥ ১২২1 

তক্রং হ্যদশ্রিম্মধিতং পাদান্থদ্ধান্থু নির্জলম্। 
দয়! সহ পয়ঃ পক্কং দা ভবেদ্দধিকুর্চিকা। 

তক্রেণ পঞ্ষং যৎ ক্ষীরং লা ভবে তক্রকৃচ্চিকা ॥ ১২৩ ॥ 

জীবনীয় গণ__পুরোক্ত অষ্টবর্গোক্ত ব্য কলে সঠিত মীমালি, মুগানী, 
ভীবস্তী ও যষ্টিমধু মিলিত করিলে, তাহাকে জীবনীযগণ বল! যাঁষ ॥ ১৮৮ ॥ 

শজিনার বীজকে শ্বেতমবিচ কহে। শ$ঞলে'দককে জ্ধেষ্ঠান্থ এব" উষ্ণ জলকে 

শ্রখোদক কণ্চে। 

ক্ষী গুঁড়ান্থু লক্ষণ-_গুডসংযোগে উৎপন্ন, গুডেণ বর্ণ ও এস বিশিষ্ট জলকে 

গুডান্ু বলে ॥ ১১৯ ॥ 

বেশবার লক্ষগ--অস্থিরহিত পিসিত ম!ংস গুড়, স্বৃত, পিপুল ও মরিচ 

সংযুক্ত করিয়া পাঁক করিলে বেশবার প্রস্তৃত হয় ॥ ১২০ ॥ 

পরসূলা কাঁজিতে ভিজাইয়। বাসি করিলে তাঁহাকে অল্লমূলক কহে ॥ ১২১ || 
কটু র-_সারবিশিষ্ট দধিজাত তক্রের নাম কটুর | ১২২ ॥ 

তক্র উদশ্থিৎ মঘিত--চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত দুগ্ধজাত দধি মন করিলে 
তাহাকে তক্রু, অর্ধাংশ জলমিশ্রিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদস্থিৎ এবং নির্জজল- 
সগজাত দধি মন্দ করিলে তাহাকে মখিত কহে। 



তৃতীয়থণ্ডঃ । শ৯ 

কন্দমূলফলাদীনি সন্সেহলবণানি চ। 

যত্র দ্রাব্যেৎভিবুয়ন্তে তচ্চুক্তমভিধীয়তে ॥ ১২৪ ॥ 

সীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্ষৈরপক্কৈরাসবো৷ ভবেত। 

মৈরেয়ং ধাতকী পুষ্প-গুড়ধান্যা্সংহিতম্ 
আরনালম্ত গোধৃমৈরামৈঃ স্যামিস্তযীকৃতৈঃ। 

পকৈর্ববা সন্ধিতৈস্তৎ তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥ ১২৫ ॥ 
মন্থনী নৃতনা ধায্য কট্রতৈলেন লেপিতা । 

নিশ্লেনাহ্দুনাপুরয্য তস্তাং চুর্ণং বিনিঃক্ষিপেত ॥ 
রাজিকাজীরলবণ-হিস্ুশুঠীনিশাকৃতম্। 
নিক্ষিপেছটকাংস্তত্র ভাগুস্তান্য মুদ্রয়ে ॥ 
ততে৷ দিনত্রয়াদৃদ্ধমন্াঃ স্থ্যব টকা ফ্রুবম্॥ ১২৬ ॥ 

দধিকৃর্চচিকা-_দধির সহিত পক দুগ্ধকে দর্িকুচ্চিকা কহে। 

তক্রকুর্চিকা--তত্রের সহিত পক ছুথ্কে তত্রকৃর্চিকা বলে ॥ ১২৩ 

শুর্ত--কন্দ, মূল, ফলাদি দ্রব্য--তৈল ও জবণ সংযুক্ত করিয়া কোন তরল 

জ্রব্যে ভিজাইয়া সঙ্গিত করিলে শুক্ত প্রস্তুত হয | ১২৪ ॥ 

সীধু ও আসব-স্পকক ইক্ষুরসে পরস্তত মদ্য বিশেষের নাম সীধু এবং অপ 
ইক্ষুরসে প্রস্তুত মস্ত বিশেষের নাম আদব। 

মৈরেয়--ধাইফুল, গুড় ও কাভী দংযোগে প্রস্থ ত মগ্তের নাম মেরেয়। 

আরনাল--কাচা বা! পর তুষ রহিত গোধূম জলে সন্ধিত ভইলে যে পদার্থ হয়, 
তাঁহাকে আরনাল কহে । উহা গুণে দৌবীরের সমান ॥ ১২৫ ॥ 

অশ্বটক--একটি নৃতন হীড়ি সর্ষপ তৈলে প্রলিণ্ড করিয়া ভাহ। নির্খল জলে 
পূর্ণ করিবে। তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে শ্বেতসর্ধপ, জীরা, সৈম্ধব লবণ, হি, উঠ 
ও হরিস্র! চূর্ণ দিয়! বটক (বড়া) সফল নিক্ষেপ করিবে এবং হাড়ির মুখ বন্ধ 
করিয়া রাঁখিবে। এইরূপ তিন দিন রাঁখিলেই:অঙ্স বটক প্রস্তত হইবে ॥ ' -. 



৮৪ ২৯ রঃ _ পরিসায প্রহীগঃ টা? 

তিলতগুলমাধৈশ্চ কৃশরা ত্রিশরেতি লা ॥ ১২৭ ৪ 
যন্স্বাদিশুচৌ ভাঁ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রেকাপ্রিকম্। 
ধাগ্যরাশৌ ব্রিরাত্রন্থং শুক্তং চুক্রং তচুচ্যতে & ১২৮। 
যাদপকৌ ষধান্্যাং সিদ্ধং মগ্যং সআসবঃ | 
অরিহঃ ক্লাথলিস্বঃ হ্যা সম্পক্কো মধুরদ্রবৈঃ। 
আশৃতশ্চাপি সীধুঃ স্যাদিত্যাুস্তদ্িদো জনাঃ ॥ ১২৯ 
হৃরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাৎ ততঃ কাদম্বরী ঘনা। 

তদধো জগলে। জেঙ্য়ো মেদকো৷ জগলাদ্ঘনঃ ॥ 

বকসে! হৃতসারঃ শ্যাৎ নুরাবীজঞ্চ কিণুকম্। 

যন্তালখজ্ভ্ররসৈরাবৃতা সৈব বারুনী ॥ ১৩০ | 

আঁশৃত ইতি সম্যক্ পর; ॥ ১২৯। 

কৃশরা--তিল, তঞুল ও মাঁষকলায় সংযোগে কৃশর! ( খিচুড়ী ) বাঁ ত্রিশরা, 
প্রস্তত হয় ॥ ১২৭ ॥ 

:. চুক্র--পরিষ্কত পাত্রে দধির মাত, প্রতৃতি দ্রব্য, গুড়, মধু ও কাঁজীর সহিত 
একত্র করিয়া মুখ বন্ধ করত ধান্যরাঁশির মধ্যে তিন রাত্রি (গ্রীন্ম ধতুতে এই 
ব্যবস্থী ),শরৎকাঁলে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তে ৬ দিন এবং শীতকালে ৮ দিন 

রাঁখিবে) স্থাপন করিলে চুক্র প্রস্তুত হয়। "ইহাদের পরিমাণ যখা--গুড় ১ ভাঁগ, 
মধু ২ ভাগ, কীঁজী ৪ ভাঁগ এবং দধির মাত ৮ ভাঁগ গ্রহণীয় ॥ ১২৮ ॥ 
অপ কুট্টিত ওঁধধ কীচাজলে কিছুদিন ভিজাইয়। রাখিলে তাহ! অস্তরুৎসিক্ত 
হুয়া ষে মগ্ভবিশেষে পরিণত হয়, তাঁহাকে আসব এবং সিদ্ধ কাঁখ ও মধুর রসযুক্ত 

আঅন্তরুতশ্থিকক পদীর্ঘকে অরিষ্ট কহা যায়ি। সম্যক পক মন্যকে সীধু কহিয়া থাঁকে 1১২৯1. 

.. স্ুরাভেদ--মথরার উপরি সবচ্ছতাগের নাম স্থরামণ্ড, তদপেক্ষা ঘন পদার্ের 
. নম কাদরী, কাদনবরীর অধ্থ পদ্ার্ধের নাম জগল ৯ জগল অপেক্ষা. মেদ্ক ধন 1.7 

মার নাম বুম এবং শরাবীজের, অর্থৎ বাকের নাম: কিধু। বারী 124: 



তৃতীয়খণ্ড | - ৮». 

গুড়ান্ুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তধা। 
আনুতং চাতরতাং জাতং গুড়গুক্তং তদুচ্যতে ॥ 

এবমেবেক্ষুশুক্তং স্যাম্ম ্ বীকাসম্তবং তথা 1 ১৩১। 
তুষাম্থু চান্তুতং জ্ঞেয়মামৈর্বিবদলিতৈর্যবৈঃ ॥ ১৩২ | 
স্থনিস্তবৈশ্চ পকৈশ্চ সৌবীরং চান্ুতং ভবে & ১৩৩ 1 

কুল্াাষে৷ ধাশ্যমণ্ডেন চান্ুতং কাঞ্িকং ভবে 1 ১৩৪ ॥ . 

অন্য যদাহ চরকঃ। 

ভূষ্টান্ মাতুষান্ সিদ্ধান্ যবচূর্ণসমন্থিতান্। 
আন্মতানস্তম! তদ্ব্জাতং তচ্চ তুষোদকম্॥ ১৩৫ । 
আশুধান্যাং ক্ষোদিতঞ্চ বালমুলম্ত খণ্ডশঃ। 

কৃতং প্রস্থমিতং পাত্রে জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেত। 

'তাল ও খজ্জরের রসে সন্ধিত হইয়া যে মগ্যবিশেষে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাঁরুণী অর্থাৎ 
তাঁড়ী কহে ॥ ১৩০ ॥ | 

গুড়শুক্ত--গুড় মিশ্রিত জল, তৈল, কন্দ, শাক ও ফল এই সকল একক্র' 
সন্ধিত হইয়৷ অল্নরস হইলে তাঁহাকে গুড়শুক্ত কহে। এইরূপে ইক্ষুণ্ুক্ত ব! 
মুদ্বীকাশ্ক্তও প্রস্তর্ত হইতে পারে ॥ ১৩১ ॥ 
তুষান্ধুস্পকুটটিত কাচা যব জলে সন্ধিত করিলে তুষানু প্রস্তত হয় ॥ ১৩২ ॥ 

ূ সৌবীর। নিস্তধ পক যব দ্বারা সন্ধিত দ্রব্যকে সৌবীর কহে ॥ ১৩৩ ॥ 
কাজী -খান্যমণ্ডের সহিত কুম্মাধ অর্থাৎ অর্ধস্থিক্ন গোধ্ম-্টণকাঁদি সন্ধিত 

হইলে কাজী প্রস্তত হয় ॥ ১৩৪ ॥. 

 চরকোক্ত তুষোদকের লক্ষণ-মাঁবকলায়ের খোঁস! ভাজিয়! সিদ্ধ করিবে। 
পম্চাৎ তাহার সহিত যবচর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ “জলে ভিঙ্গাইয়া 
রাখিবে। উহ! সন্ধানযোগে অন্নরয হইলেই তুযৌদক, প্রস্তুত হইল, জানিবে 1১৩৫); 

ঈষৎ কুট্টিত আত ধান্য /৮ €লর, খত্তীরুত কচি মূল! /২সের, জল ১৬ সের ৮: 
এই স্ অব্য. এক: কোন. পা ভিকাহিযা রাঁখিবে।.. উহা সক্ষিত 



২ পরিভাষা-প্রদীপঃ | 

তাবঙ সন্ধীয় সংরক্ষেদ্ যাবদক়ত্বমাগতম্। 
কাষ্জিকং তৎ তু বিজ্ঞেয়মেতত সর্বত্র পৃজিতম্॥ ১৩৬ 
শিশুাকী চাস্থৃতা জেয়া মূলকৈঃ সর্ষপা্দিভিঃ ॥ ১৩৭ । 
জন্বীরম্বরসপ্রস্থং মধুনঃ কুড়বন্তথা। 
তাবচ্চ পিপ্ললীমূলাদেকীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেৎ। 
ধান্যরাশো স্থিতং মাসং মধুণুক্তং 'তছ্চ্যতে ॥ ১৩৮ । 
তক্রং কপিথচাঙ্গেরী-মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ। 
স্থপন্ধং খড়যুযোহ্য়ময়ং কাম্বলিকোহপরঃ। 
দধ্যন্ললবণন্সেহ-তিলমাষসমন্থিত: ॥ ১৩৯ ॥ 
দ্রবেণালোড়িতাস্তেন্ন্তর্পণং লাজশক্তবঃ ॥ ১৪০ ॥ 

ভাঁবাঁপ্ন হইলেই কাঁঞ্জিক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরপ্রে তত ত কাঁঞ্জিক সর্ব 
ব্যবহার যৌগ ॥ ১৩৬ ॥ 

শিগুাকী-মূলক এবং সর্ষপাদি ছারা সন্ধিত পদাঁথের না শিগাকী ॥১৩৭। 
মধুণ্ডক্ত-_জীমীরের রস 49 সের, মধু /|* সের, পিপুল্মূল অপ্ধ দের, এই 

সকল দ্রব্য একত্র একটি পরিষ্কৃত মৃৎপাত্রে স্থাপন ও মুখ বদ্ধ করিয়া এক মাঁদ কাল 
ধান্তরাশির মধ্যে নিভিত করিয়া রাখিবে। পরে উত্তোলন করিয়া ছাঁকিয়া লবে। 
উ্হাঁকে মধুসুক্ত কহে ॥ ১৩৮ ॥ 

_ খড়্যুষ ও কাম্মলিক-_তক্র../৪ সের, কয়েত্ববেল ও আমরুল শাক প্রত্তো- 
কের চাঁরি বা ছষ তোলা এবং মরিচ, কৃষ্চজীরা ও চিতা সমুদারে ৪ তোল! ; এই 
নকল্প দ্রব্যের সহিত কাচা মুগের দাইল পাঁক করিলে যে যুষ প্রস্তৃত হয়, তাহার নাম 
খড়যুধ। এই খড়যুষ দধি দ্বার! অশ্লীকৃত, সৈন্ববলব্ণ, তিল চু মাধকলায চূর্ণ ও 
স্বতাঁদি স্নেহ, যুক্ত করিয়া! পাঁক করিলে, তাহাঁকে কা্থলিক:বলে ॥ ১৩৯ ॥ 

তর্পণ-ত্রব দ্রব্যে সহিত খৈ চুণ (এবং তপ্তিজনক ব্য সকল ) আলোড়ন 



ততীয়খণ্ড । মি ৮৩ 

শক্তবঃ সর্পি্া যুক্তাঃ লীতবার্লিপরিপতাঃ। 
নাত্যচ্ছা নাতিসান্দ্রাশ্চ মন্থ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৪১ ॥ 

ক্কাধ্যমানম্ত্র য তোয়ং নিক্ষেনং নিম্মলীকৃতম্ । 

ভবত্যর্ধাবশিষটন্ত তছৃষ্ঞোদক মিষ্যতে 1 ১৪২ 1 

চিকিৎসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধম্। 

প্রায়শ্চিত্বং প্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনং হিতম্ ॥ 

বিষ্ভান্তেষজনামানি তচ্চাপি দ্িবিধং স্মৃতম্। 

বসথস্তৌজস্করং কিঞ্চিৎ কিধিনদার্তস্ত রোগনুৎ ॥ ১৪৩ ॥ 

ইতি পরিভাষ-গ্রদীপে তৃতীয় খণ্ড; 

মন্থ-_দ্ৃতঘুক্ত শক্ত, খুব পাতলাও ন! হব, খুব গাঁও না হয়, এরূপ 'ভাবে 
সল জলে আলোড়িত করিয়া লইলে, মন্থপ্রস্তত হয় ॥ ১৪১ ॥ 

উষ্চোদক-জল সিদ্ধ করিতে করিতে অর্ধাবশেষ ও ফেনরহিত 
ঈলে। তাহা ফট্কিরি ঝ| নির্ললী ফলাদি দারা পরিষ্ত করিয়া লইলে ) তাহাকে 
+ফোঁদক বলা যায় ॥ ১৪২ ॥ ্ 

চিকিৎসিত, ব্যাধিহর, পথ্য, সাধন, উ্ধ, প্রায়শ্ি, প্রশমন, প্রক্কতিস্থাপন 
* হিত এই কয়েকটি $ধধের নাম । এই ওঁবধ দ্বিবিধস্ষকতকগুলি শুস্থ হ্যজির 
সজাবর্ধক, কতকগুলি পীড়িতের রোগনীশক ॥ ১৪৩ ॥ লি 

তৃত'য়থণ্ড সমাপ্ত ।' 



চতুর্থ; খণ্ড 

অথ পঞ্চকন্মাণ্যাহ-_ 

দৌষাঃ কদাচিৎ কুপান্তি জিতাঃ কালেস পাচনৈঃ। 

যে তু সংশোধনৈঃ শুদ্ধ! ন তেষাং পুনরুস্ভবঃ ॥ ১ ॥ 
বমনং রেচনং নস নিরহশ্চানুবাসনম্। 

জয়ং পঞ্চবিধং কম্্ম মাত্রা তন্ত প্রযুজ্যতে । 

যদাবহেদ বহির্দেঁষান্ পঞ্চধা শৌধনং হি ভৎ ॥ ২ 
ন নন্যং নানসপ্তাবে নাতীতাশীতিবৎসরে। 
নচোনদ্বাদশে ধূমঃ কবলো৷ নোনপঞ্চমে। 

ন শুছ্িরূনদশমে ন চাতিত্রান্তসপ্ততৌ ॥ 
ন ন্যমযোড়শাতীতে সপ্ততো৷ রক্তমোক্ষণম্। 
আজম্মমরণাৎ শস্তঃ প্রতিমর্যস্ত সর্ববদা ॥ ৩। 

পাচনৈরিতি লঙ্ঘনপাচনী্দিভিদেবহাগ্লিভিরিত্যর্থ ১॥ 

চতুর্খখণ্ড। 
পঞ্চকম্ম। 

লঙ্ঘন ও পাঁচন দ্বারা দোষ সকল প্রশমিত হইলেও বরং তাহাদের আবার 

গ্রকোপ হইতে পাঁরে, কিন্তু সংশোধন অর্থাৎ বমন-বিয়েচনাদি ছার! দোষ সকুল 

বিজিত হইলে, তাহাদের আর কখন পুনরস্তব হয় না ॥ ১। 
বমন, বিরেচন নসভ, নিহ ও অনুবাদন এই পাঁচটিকে পঞ্চকর্ণ কহে। যাহ 

ঘোষ সকল বহিরিফাশিত করিয়ী শরীর পোঁধিত করে, তাঁহীকে শোঁধন কহে ২) 

সপ্তম বর্ষ বাসের পূর্বে এবং উপিতি-বর্ধ বদের পরে নন গ্রহ ধাপ বর 
দূ বর্ম) ঝর পূর্বে ধান; গরম বর্ষ বসের "পার্কে করল 



. চতুখখণ্ঃ। চি ৮৫ 

তত্রাদৌ বযমনমাহ-_ 
পূর্্বা্ে পায়য়ে পীতো! জানুভুল্যাসনে স্থিত । 
তস্মনা জাতহরাস-প্রসেক্ছরদয়ে ততঃ ॥ 81 

চরকস্তাহ 

মাধবপ্রথমে মাসি নতম্থাপ্রথমে পুনঃ। 

সহমত প্রথমে চৈব বাহয়েন্দোষসঞ্চয়ম | ৫ | 
অন্যচ্চ-মধো সহে চ নতসি মাসি দোষাংস্ত বায়ে ৬ ॥ 

প্রত্যুষ্তব্ষশীতা হি গ্রীত্মবর্ষহিমাগমাঃ। 
ষধস্ত শরীরম্য তে তথস্তি বিকল্পকাঃ ॥৭ ॥ 

* মাধবপ্রথমে মাপীতি বৈশাখপ্রথমে ভাগে, ভাঙ্রন্ত প্রথমে, পৌষস্ত প্রথমে চ 
নাবমঞ্চমং দোষাঁণাং সধ্ং উপচয়ং বাহয়েৎ সারয়েদিত্যর্থ ॥ ৫ ॥ 

মধো চৈত্বে মাসি, সহে অগ্রহীয়ণে, নভসি শ্রাবণে দোধান্ বাহয়েদিত্যর্ঘ ॥ * ॥ 
বিকল্পক| ইতি বিরুত্ধকার্ধ্যজনক; ॥ ৭ ॥ 

'রণ, দশম বর্ষ বয়সের পুর্ব ও সপ্ততি বর্ষ বয়সের পরে শুদ্ধি (বমন-বিরেচনাদি ) . 
'বং ষৌড়শ বর্ষ বয়সের পুর্বে ও :সগুতি বংসরের পরে বক্তমৌক্ষণ কার্ধ্য কর্তব্য 
হে। প্রতিমর্য জন্মাবি মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব! হিতকর ॥ ৩॥ 

প্রা্কালে বমনকারক ওষধ গান করিয়া জানুতুল্য উচ্চ আদনে বসিবে। 
তর তন ইয়ান চি কবে? তে প্রথম বন ভাব, পরে প্রসেক 
মুখ হইতে.জল উঠা), তারপর বমন হইবে ॥ ৪ | ূ 
মহর্ষি চরক বলেন--বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে, ভাতের প্রথমে এবং পৌষের 

খমে সঞ্চিত দোষের ( যথাক্রমে বায়ু, পিন্ত ও কফের ) অপসারণ করিবে ॥ ৫ ॥ . 
মতান্তর--চৈতর, অগ্রহায়ণ ও শ্রাবণ মাসে দোষের অপদারণ করিবে ॥৬ 
রী বর্ষা), শিশির: এই ভিনটি প্রধান খতু।. “অতিউফরাক্ষণ গ্রী্, অতিবর্ধ 

বণ বর্ষা উ অতি শীত রগ... 



৮৬. পরিভাধা-প্রদীপঃ ৷ 

উপযুক্তকাঁলমাহ্-- 
প্রাবুট শুচিনভৌ জ্ঞেয় শরদুর্ভসহৌ পুনঃ । 
যন্তুলস্চ মধুশ্চৈব বসম্তঃ শোধনং প্রতি । 
্স্বৃত্তিমভিপ্রেত্য ব্যাধৌ ব্যাধিবশেন ভূ ॥ ৮1 

ক্রুমা কফঃ পিতৃমথানিলশ্চ যস্যৈতি সম্যগমিতঃ স ইঃ । 
হৃৎপার্শমূর্দেন্িয়মা্গশুহ্ধৌ৷ তনোল ঘুত্বেহপি চ লক্ষামাণে ॥ ৯1 
কফপ্রসেকস্বরভেদতজ্দা নিদ্রাস্যদৌর্ধ্যবিযোপসর্গাঃ । 
গুরুত্বকাসগ্রহণীপ্রক্জীষা ন সন্তি জন্তোরববমিততঃ কদীচিও ॥ ১* ॥ 

অসম্যগ্থমিতে দোঁবমাঁছ 

দুশ্ছর্দিতে স্ফোটককোঠকণু-হৃতখাবিশুদ্ধিগুরুগাব্রতা চ ॥ ১১ ॥ 

আমাশযস্থঃ কফস্তম্নীৎ কফক্রতা। তন্ত প্রথমোল্লেখঃ ৷ ততস্তদধঃ পিত্তাশর- 
্তম্মাৎ পিং, প্কাঁশয়ন্তদ্ধস্ততোঁহনিলঃ এতি গচ্ছতি ক্রমাদিত্যনুক্রমাঁৎ ॥ ৯। 

থষিক্ছরিয়ম্ অতঃ সর্বেন্ধিয়স্তাবিশুদ্ধিত্বং সাঁমীন্তাৎ। হত হদয়ম্ঃ এতয়োর- 
.বিশ্তুদ্ধিরিত্যর্চ ॥ ১১ 

জনক। ( উপযুক্ত কাঁল বলা হইতেছে )--আধাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাঁস প্রাবুট? 
ইহা নাত্যু্চ বর্ষলক্ষণ ? কার্তিক ও অগ্রহায়ণ শরৎ ইহা! নাঁতিবর্ষ লক্ষণ ; ফান্তুন ও 
চৈত্র বসন্ত) ইহা নাঁতিশীতোষণ লক্ষণ ; এই তিনটি সাঁধারণ ধতু। এই সাধারণ 
খাতুই শৌঁধনের ( বমন বিরেচনের ) উপযুক্ত কাঁল। মাঁনবগণের স্বাস্থ্বক্ষার্থ এই 

সাঁধারণ খাতুত্রয় বিবেচনা! করিয়া' শোধন প্রয়োগ করিবে ॥ ৭) ৮ | 
প্রথমে কফ, পরে পিশ্ত, তাহার পর বানু নি্তি হইলে এবং হৃদয় 

পার্থদেশ, মস্তক ও ইন্রিয়মার্গ সকল বিশুদ্ধ ও দেহের লঘুতা হইলে রোগির 
সম্যগ্ৰ্ূপ বমন হইয়াছে, বুঝিবে। সম্যগবমিত ব্যক্তির কফপ্রসেক, স্বরতেদ, 
ভা, নিস, সুখদৌর্ধ্া, ব্ষিনিত উপসর্স, শরীরের গুরুতা। কাল ও গ্রহণীদোর 
হয না । ৭১০0. ররর ররর | 

| 'কঠর উৎপি, হ্যায় ও ইন্জিয় সকলের অপু্ধি 



চতুর্থখওডঃ । ৮৭ 

অতিবমিতে দৌঁবসাহ-- / 
তৃশ্মোহমুচ্ছা নিলকোপনিদ্রাবলাতিহানিং বমিতেতি বিদ্ভাৎ ॥ ১২ ॥ 

অথ বমনভেষজমাত্রামাহ 

কাখাত্রব্যস্ত কুড়বং শ্রপয়িত্বা জলাঢকে। 
চতুর্ভাগাবশি্ীন্ত্র বমনেধবচারয়ে ॥ 
ককাখ্যব্রব্পলে বারি প্রস্থার্ধং পাদশেধিতম্। 

কর্ষং প্রদায় কন্ধস্ত মধুসৈন্ধবয়োস্তথা | 
সথখোষ্ণং বিতরেহবান্তো মধৃষ্ণ স্যানদৌষকৃত। 
প্রচ্ছা্দনে নিরূহে চ মধূষ্ণং ন বিরুধ্যতে | 
অলর্ূপাকমাশ্বেব তয়োর্যস্মািবর্তয়েছ। 

যাত্যধো দৌষমাদায় পচ্যমানং বিরেচনম্ ॥ 

গুণৌতকর্ষাণড তু যাত্যুত্ব মপক্কং বমনং পুনঃ ॥ ১৩ ॥ 

তয়ৌবিতি বমনবিরেকয়োঃ পক্কাপকয়োরিত্যন্বমঃ ॥ ১৩ ॥ 

এবং গাত্রের গুরুতা হয়। আর অধিক বমনে তৃষ্ণা, মোহ, মৃচ্ছা, বাঁমুর প্রকোপ, 

অনিদ্রা ও বলহাঁনি হয় | ১১1১২ ॥ | | 

বমনার্থ ক্কাথপ্রস্তৃত বিধি-_অর্থসের পরিমিত কথ্য দ্রব্য ১৬ সের জলে 
সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়৷ সেই জল উপযুক্ত মাত্রায় বমনার্থ 
ব্যবস্থা করিবে । ১ পল ক্াথ্য দ্রব্য /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্ধসের থাকিতে ;. 

নাঁষাইম। ছাকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কক দ্রব্য ( মদনফলাঁদি ) ২ তোলা এবং 

মধু ও সৈম্ববল্বণ মিলিত ২ তৌলা! প্রক্ষেপ দিয়! বমনার্থ ঈফুষ্ণ অবস্থায় পান 
করিতে দিবে। উঞ্চে মধু বিরোধী? অতএব এন্লে কিরূপে তাঁহ। প্রয়োগ কর! 

যাইতে পাঁরে  ভঙ্জন্ত বলা হইতেছে-_বমনে ও নিরহে ( ব্যায় ছার! পিচ কারী 
প্রয়োগে ) উষ্ণ মঠ দোষজনক হয় না। কারণ, মধু এরপ স্থলে ধাতব বারা পরি- 

“পাক হইবার, পূর্বেই বহন বা রিরেচন হয়] দৌষের.. সহিত নিতি হইয় 



৮৮ পরিভাঁষা-প্রদীপঃ 1 

| বমননিষেধমাহ 

ন বাময়েস্তিমিরিকং ন গুল্িনং ন চাপি পাওুদররোগগীড়িতান্। 
সুলক্ষতক্ষীণকৃশী ভিবৃদ্ধানর্শোহুদরতাক্ষেপকপীড়িতাংস্চ ॥ 

রুক্ষে প্রমেহে তরুণে চ গর্ভে গচ্ছত্যথোর্ধং রুধিরে চ তীত্রে। 

হুফটে চ কোষ্টে ক্রিমিভিম্্নুষ্যং ন বাময়েদর্চসি চাতিবন্ধে ॥ 
এতেহপ্যজীণব্যথিতা বম্যা যে চ বিষাতুরাঃ। 
অত্যুহ্ণকফ! যে চ তে চ ন্য্যুশ্মধুকাম্ুনা ॥ ১৪ ॥ 

মন্দোহগ্রিরেবদন! মন্দ। গুরুস্তিমিতকোিতা । 
সোতর্রেশ! চারুচির্যস্ত স গুলী বমনোপগঃ ১৫ 

অগ্যস্৮--শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট কালে চ দেহিনাম্। 

বমনং রেচনঞৈ'ব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ | 

ভৈমিরিকাদয়োহপি এতাদৃস্ঠবস্থীয়াম্ বম্য। ইতি শেষ; ॥ ১৪ | 

বিরেচন ভ্রব্য পচ্যমান অবস্থায় অধোমার্গ দ্বারা এবং বমন প্রব্য, অপক অবস্থায় 
গুণোঁৎকর্ষ হেতু উর্দমার্গ দ্বারা নির্গত হইয়। থাকে । (বৃদ্ধবৈদ্ধগণ কচিৎ বমনাদির 
'অযোগে অনিষ্টাশঙ্কায় মধু প্রয়োগ করেন না) ॥ ১৩॥ 

বমনাযোগ্যের নির্দেশ--তিমির, গুল, পাও অর্শঃ১ উদর) আক্ষেপ 
€ অর্দিত রোগে পীড়িত, স্থুল, ক্ষত, ক্ষীণ, কশ, অতিবৃদ্ধ, রক্ষদেহ, প্রমেহপীড়িত, 
বালক, গর্ভিণী, তীব্র-উ্ধগ'রক্তপিতী, ক্রিমিদুষিত-কোষ্ঠ এবং অভিবিবন্ধমল 
ব্যক্ষিদের বমন প্রশস্ত নয়। পরন্ত ইহারা যদি অজীর্ণ দ্বারা ব্যথিত ব্ষপীড়িত ও 
অত্যন্ত কফপ্রবল হয়, তাহা হইলে যষ্টিমধুর কাঁথ বার! বমন করাইবে ॥ ১৪ ॥ 

বমনার্হ গুলির লক্ষণ অগনিমান্য, এনা মন্দ বেদনা, কোষ্ঠের গুরুতা ও 
স্ভিযিতভাব, বমনভাঁব এবং অরুচি উপস্থিত নিন রান 
করাইবে॥ ১৫ ॥ 

মারে বহিধি-ুল চিক শরৎ, বার ও পরই কালে রমন বিযো 



. চতুর্থবণ্। .. | ৮৯. 

বলবস্তং কফব্যাণ্ডং হল্লাসাদিনিপীড়িতম্। 
তথা বমনসাত্যঞ্চ বীরচিত্ত্চ বাময়েত ॥ ১৬। 

বিষদোষে স্তন্ারোগে মন্দেখগ্সো শ্লীপদেহ্র্ধদে। 
বিসপকুনটহপ্রোগ-মেহাজীর্ণভ্রমেযু চ | 

বিদারিকাপচীকাস-শ্বীসপীনসবৃদ্ধিযু। 

অপন্মারে জ্বরোম্মাদে তথা রক্তাতিপারিযু ৷ 

নাসাতাস্থো্টপাকেধু কর্ণস্রাবেহধিজিহবকে। 
গলগণ্ডেহতীসারে চ পিত্ৃশ্রেম্সরগদে তথা । 

মেদোগদদেইরুচৌ চৈব বমনং কারয়েস্ঠিষক্॥ ১৭। 
ন বামনীয়ন্তিমিরী ন গুলী নোদরী কৃশঃ। 

নাতিবৃদ্ধো৷ গর্ভিণী চ ন স্কুলো৷ ন ক্ষতাতুরঃ ॥ 
' মদার্তো বালকে। রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ | 

উদদাবর্তোদ্ধরক্তী চ দুশ্ছদ্দঃ কেবলানিলী । 

 বমনযোগ্যের লক্ষণ--বলবান্, বফব্যাপ্ত শরীর, বমন সাত্ম্য (যাহীদের 
ব্মনকাঁরক ওষধ সেবন অভ্যাস আছে ) ও ধীরচিত ব্যক্তিদ্রে বমনবেগ উপস্থিত 
হুইলে বমন করাইবে ॥ ১৬ ॥ 

বমনযোগ্যের নির্্দেশ-ব্ষিদোষ, স্তস্ারোগ, অগ্রিমান্য, শলীপদ, খা 
বিসর্গ, কুষ্ঠ হাদ্রোগ, মেহ, অজীর্, ভ্রম, বিদা্রিকা, অপটী, কাঁস, শ্বাস, গীনস, 
বৃদ্ধিরোগ, অপন্মার, জব, উদ্মাদ, রক্াতিসাঁর, নাসাপাঁক, তানুপাক, ওঠপাক, কর্ণ 
আব, ০০৮০০ গলগণ্ড, অতীসার, পিত্ৈন্মিক রোগ, অরুচি এবং মেদোরোগে 

| তিমি উম, উর, উদ, উ্ধগ রুপি, পা বিডি, যারে, ফেধল 
বাছু রোগ এবং অধ্যরন ঘেতু স্বরতঙ রোগে পীড়িত, কক, অভি, বালক, গর্ভিণী, 

এহিত, রষ্ছ। দখিত এরং, বাহাগের কষে বন ছয়; ভীীদিগা 



৯৯. নর পরিভাঁফা-প্রদীপঃ | 

পাণুরোগী ক্রিমিব্যাপ্তঃ পঠনাৎ স্বরধাতকহ। 
এতেহপ্যজীরশধ্যথিতা বম্যা ষে বিষগীড়িতাঃ। 

কফব্যাপ্তাশ্চ তে বম্যা মধুক্কাথস্থ প্রানতঃ ॥ ১৮ ॥ 

গ্রন্থান্তরস্তান্াং রসমাভ্রামাহ--- 

কাথপানে নবপ্রস্থা জ্যেষ্টা মাত্রা প্রকীত্তিতা । 
মধ্যম৷ বন্সিত| প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী ॥ 

প্রসঙ্গাদন্ঠোৌবধানাঞ্চ মাত্রামাত 
কন্চর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং শ্রেষ্টমাত্রয়া । 
মধ্যমং দ্বিপলং দগ্যাৎ কনীয়ন্কং পলং ভবে ॥ ১৯ 

বমনে চাপি বেগাঃ স্থ্যরফ পিস্তান্তা উত্তমাঃ। 
যড় বেগ! মধ্যমা বেগাশ্চত্বারোহপ্যবরা মতাঃ 1 ২০ ॥ 

কফং কটুকতীক্ষোফৈঃ পিত্ং স্বাহুহিমৈর্য়ে। 
সুম্বাুলবণোষৈঃ্চ সংস্ষ্টং বায়ুনা কফম্।॥ ২১ ॥ 

| ইতি বমনম্ । 

করাইবে না। কিন্ত ইহীর! যদি অজীর্ণ বৌগে আক্রান্ত বা ব্ষপীড়িত হয়, তবে 

. মন কফরাইবে। আর অত্যন্ত কফপ্রবল ব্যক্তিকেও যষ্টিমধুর কাঁথ পান রি 
-প্বিষন করাইবে ॥ ১৮ ॥ 

কাঁথপানের প্রধান মাত্রা-৯ প্রস্থ; মধ্যম মাত্রা-৬ প্রস্থ এবং ন্যুনম্রা-- 

৩ প্রস্থ । প্রসঙ্গক্রমে অন্তান্য ওষধের মাত্রা বলা যাইতেছে--কন্ধ, চূর্ণ ও অবলেহের 
প্রধান মাত্রা””৩ পল? মধ্যম মাত্রা--২ পল এবং ন্যুন মাত্রা--১ পল ॥ ১৭ ॥ 

আঅটিবার বমি হইলে উত্তম বেগ এবং বমন করিতে করিতে পি দেখ! বালে 
উৎ্্ট বমন হইয়াছে জানিবে। ৬ বার বমি হইলে মধ্যম বেগ এবং ৪ বার বমি 
হইলে নিকৃষ্ট বেগ বলা! যায় ॥ ২০ ॥ 

. ক্ষটু ও উম ঘা, না দি এ 
ব্য হবার! বায়ুসংগুষ্ট কফ নাশ করিবে & ২৯0) র 



চতুর্থধণডঃ। ্ . ঈ 

অথ বিরেচনম,। 
শাঙ্গ ধিরঃ | 

' সিগ্বন্থিননস্য বাস্তস্য দদ্ভা সম্যগ. বিরেচনম্ ॥ ২২ 

অস্ত গুণমাঁত সুশ্রুতঃ 

বুদ; প্রক্থু্টং বলমিজ্দ্িয়াণাং ধাতুস্থিরত্বং ত্বলনাভিদীপ্তিম্। 
চিরাচ্চ পাকং বপুষঃ করোতি বিরেচনং সম্যগুপাস্যমানম্ 1২৩ 

অবান্তস্য ত্বধঃঅস্তো গ্রহণীং ছাদয়ে কফঃ। 

মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েছ। প্রবাহিকাম্॥ ২৪ ॥ 
অথব! পাচনৈরামং বলাসঞ্চ বিপাচয়ে ? ২৫॥ 
মিগ্ধস্য স্েহনৈঃ কাধ্যং স্বেদৈঃ স্বিন্নস্য রেচনম্। 
শরদৃতে৷ বসন্তে চ দেহশুদ্ধ্যে বিশেষতঃ ॥ ২৬7 

গ্রহণী অগ্নিবহধমনী, তীঁংস্থ্যাদগ্িমানুঃ ১ তাং ছাঁদয়েছিতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ 

বিরেচনাধিকার--দিগ্ধ, স্িন্ন ও বান্ত ব্যক্তিকেই বিরেচন দিবে ॥ ২২ ॥. 
বিরেচনের ফল। সম্যগঞ্জপে বিরেচন হইলে বুদ্ধির প্রসন্নতা, 

সকলের বল, ধাঁতুসমূহের স্থিরতা, অঙ্ির দীপ্তি এবং বছ বিলম্বে শরীরের জরা: 
উপস্থিত হয় ॥২৩ ॥ 

 ধমন না করাইয়া বিরেচন দিলে কফ অধোভাগে গ্রহণী নাড়াতে গমন করিক্সা 
গ্রহণীস্থিত অগ্নিকে আচ্ছাদিত করে৷ ভাহাঁতে অগ্রিমান্দ্য, শরীরের গুরুতা। এবং. 
প্রবাহিকা উপস্থিত হয়। অতএব এরপন্থলে পাঁচক ওঁধধ ছ্বার। আম ও কফ. 
শারিগাক কিনে ॥ ২৪। ২৫ | . 

-ন্গেহ ছারা দ্ধ এবং সব বার সবে কিয়, বিরেচন প্রয়োগ করিবে |... শরুহ' 

ও বান্তকালে দেহের শোধ কর্তবা॥ ২৬ ॥ ্ 



*... পরিভাষাপ্রদীপ। 

বিরেকনিষেধমহ-- 

বালবুহ্ধাবতিন্সিগ্ধঃ ক্ষত ঃ শীণো ভয়ার্দিতঃ। 

শ্রান্তন্যার্ভঃ স্ুলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্রী ॥ 

নবপ্রীসূতা নারী চ মন্দানিশ্চ মদদাত্যয়ী। 
শল্যার্দিতশ্চ কুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যো ভিষথরৈঃ ॥ ২৭ ॥ 

বিরেচামাহ- 
' জীর্ণভ্রী গরব্যাপ্ডে। বাতরক্তী ভগন্দরী | 

অর্শঃপাগুদরগ্রন্থি-হান্দোগারুচিপীড়িতাঃ ॥ 
যোনিরোগপ্রমেহার্ত-গুলাপ্লীহত্রণার্দদিতাঃ। 

বিদ্রধিচ্ছদ্দিবিস্ফোট-বিসুচীকু্টসংযুতাঃ ॥ 
কর্ণনাসাশিরোবক্র-গুদম্ডেময়াদ্দিতাঃ। 

গ্লীহশোথাক্ষিরোগাতীঃ ক্রিমিরোগানিলাদ্দিতাঃ 1 
শুলিনে! মুত্রীঘাতার্ত! বিরেকার্হ। নরা মতাঃ ॥ ২৮ ॥ 
বহুপিতে! ম্বহ্ঃ প্রোক্তো। বনুশ্লেত্সা চ মধ্যমঃ। 
বনুবাতঃ ক্রুরকোষ্টো ছুবিরেচ্যঃ স কথ্যতে ॥ ২৯ ॥ 

বিরেচনাযোগ্যের নির্দেশ স্পবালক, বুঁদ, অতিথিপ্ণ, ক্ষতঃ কটীণ, রন্স 

$ ভীত, শ্রাস্ত, পিপাসাধুক্ত, শল্যপীড়িত, নবপ্রশ্থতা এবং লবজর, অস্মি- 

'ীন্দ্য ও মদাত্যয়.রোঁগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিরেচন প্রশস্ত নহে ॥ ২৭ ॥ 
 বিরেচনযোগ্যের নির্দদেশ- জীর্জর, বাতরক্ত, ভগন্দর, অর্শ: পাও, উদর, 
স্বছি, হজোগ, অরুচি, যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল॥ প্রীহা, অ্রণ, বিদ্রধি, বম্নঃ 

ববিস্ফোট, বিসুচী, কুষ্ঠ, শৌথ, নেত্ররোগ, ক্রিমি, বাত, শূল? মৃত্রাধাত, বিষদোষ এই 
বিকল রোগে এবং কর্প, নাসা মুখ, শিরঃ, গুহ ও মেড, রোগে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে 
রেচন প্রয়োগ করিবে ॥ ২৮ 

পিত্তবহুল কোঁষ্ঠকে স্ব কোষ্ঠ, রশ্রবহল.কো্কে মধ্য ৭ এবং বাবদ 
কছে। সাতবহল কোষ্ঠ ছর্বিরেছা 1 ২৯ ৪ 



চতুথখণ্ডঃ । * 

তশ্ত ষাত্রামাহ-” 

মাত্রোত্মা বিরেকস্য ত্রিংশঘেগৈঃ কফাস্তকম্। 
বেগৈর্বিংশতিভিরমধ্য! হীনোত্ত! দশবেগকৈঃ ॥ 
দ্বিপলং শ্রেষ্টমাখ্যাতং মধ্যমঞ্চ পলং ভবে । 
পলার্ঘঞ্চ কধায়াণাং কনীয়স্কং বিরেচনম্ ॥ ৩৪ ॥ 

আনন্দসেনস্বাহস্্" 

পিত্রেন স্যান্সৃহঃ কোষ্টঃ ক্রুরো বাতবফাশ্রয়াৎ। 
মধ্যমং সমদ্দোষঃ স্যান্ মাত্র! যোজ্যানুরূপতঃ ॥ 

পলন্ত শ্রেন্টমাখ্যাতং মধ্য্তৃদ্ধপলং ভবেগু। 

কর্ষমানং কনীয়ঃ স্যাৎ জ্ঞেয়ং শ্রেষ্টাসাপেক্ষয়া ॥ ৩১ 

বমনবিরেকয়োশ্চতুর্ধা বিশুদ্ধিমাহ 

বৈনিকী মাণিক! চাপি অন্তকী নলিকী তথা 
চতুর্বিবিধ! শুদ্ধিরুক্তা! বমনে চ বিরেচনে ॥& ৩২ ॥ 

যে মাত্রায় বিরেচক ওষধ সেবন করিলে ৩৯ বাঁর ভেদ এবং শেষে কফ নির্গত 

হয, তাহা শ্রেষ্ঠ মাত্র! ) ২ বব ভেদ হইলে মধ্য মাত্রা এবং ১০ বার ভেদ এ 
নূন মাত্রা বলা যায়। বিরেচনার্থ কাঁথপানের প্রধান মাত্র! ২ পল; মধ্য মাত্রা 

পল ও নূযুন মাত্রা--৪ তোলা ॥ ৩৯ ॥ ৃ 

আনন্দ সেন বলেন--পিস্ত হেতু মু কোষ্ঠ, বাঁমু ও কফ হেতু স্কুর কোষ্ট এবং 

দৌষের সমতা হেতু মধ্য কোষ্ঠ হয়। অতএব কোষ্ঠ বিবেচন! করিয়া মাত্রা নির্ণয় 
করিবে। তক্মতে বিরেচনাথ কাথপাঁনের প্রধান মাত্রা””১ পল ; মধ্য মাত্রা-্অর্ঠ 

পল, ন্যূন মাত্রা”২ তোল। ॥ ৩১ ॥ 

বমন বিরেচনে চাঁৰি প্রকার বিশুদ্ধির নাম যথাস্্বৈনিকী, মাণিকা, অস্তবী 
নলিকী ॥ ৩২ ॥ 



৯৪ মর * গরিভাষা-প্রদাপঃ । 

.. জঘন্যামধ্যপ্রবরে তু বেগাশ্তত্বার ইষ্ট বমনে বড়ফৌ। 

. ঈ্শৈব তে দ্িত্রিগুণ! বিরেকে প্রস্থত্তথা ছিত্রিচতুশুণাশ্চ ॥ ৩৩ ॥ 
বমনে চ বিরেকে চ. তথা শো নিতমোক্ষণে । 

সাদ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমানুর্্মনীধিণঃ ॥ 
পিত্বান্তমিটং বমনং কফাল্তঞ্চ বিরেচনম্॥ ৩৪ ॥ 

_ বিরেকমাহ- 

দিত সবিটকানপনীয় বেগান্ মেয়ং বিরেকে বমনে তু পীতম্। 
_ ক্রমাৎ কফঃ পিত্তমথানিলশ্চ ঘস্যৈতি সম্যথমিতঃ স্ ইফট2 ॥ ৩৫ | 

পপর পি শী শা আপ লা সপ শা্পপঅপাপশা সপাপা প আশপ্ি ₹ পাপী পপ 

ৃ রঃ জঘন্নিতি জঘন্তে বমনে পুন চত্বাবে। বেগাঃ, মধ্যমে ষড় ব্গোঁঃ প্রবরেহটবেগা: | 

তথা চ জঘন্তবিরেকে দশ বেগাঃ মধ্যমে বিরেকে -দশদ্ধিগুণা বিংশতিরিতার্থ: ! 

: প্রবরে শ্রেষ্ঠে বিরেকে দশত্রিগুণা ব্রিংশদ্বেগা ইত্যর্থ॥ বিরেকে দোবমানেনাপি 
জঘন্যাদিত্বমাহঃ | প্রস্থ ইত্যাদি দিগুণঃ প্রস্থো জঘন্তে, ভ্রিগুণে। মধ্যমে, চণ্তুশুণঃ 

. প্রবরে ইত্যর্থ । পিভীন্তমিতি আত্যন্তিকী শুদ্ধির্বিরেকার্ঘীভেষজমাত্র্রী কাধ্যা, 
* বিরেকে বত প্রস্থাদিন জঘন্ত্বমুক্তং তদর্ধপরিমাণেন জঘন্তাদিত্বমপরং বমনে জ্জেম্। 
: ক্ষফান্তমিতি অতিরেকেণাত্যন্তিকী শুদ্ধিরুক্তা ॥ ৩৩ ॥ 

'বিরেকে দ্বিত্রান্ সবিট্কান্ বেগাঁন অপনীয় ত্য নেয়ং গর্ণনীয়ং পরিমাণং 
, কার্ধ্যং) বিরেকগঞ্ঘ্যা কর্তব্যেত্যর্থ। তথা বমনে গীতৎ ওধধমপনীয় মানং কর্তা, 

_... অন্ত মধ্য ও উৎকৃষ্ট ভেদে বমনের বেগ জ্রিবিধ। +৪ বার বমি হইলে অধম 
রগ, ৬ বাঁর বমি হইলে মধাম বেগ এবং ৮ বার বমি হইলে প্রবর ( উৎকট ) বেগ 

বলা যাঁয়। জঘন্াদি ভেদে বিবেচনও জিবিধ । ১০বাঁর বিরেচন হইলে নিকষ 
বেগ, ২৯* বার বিরেচন হইলে মধ্যবেগ এবং ৩৯ বার বিরেচন হইলে উৎ্রুষ্ট বেগ 
বল! যায় । ( ব্গেসংখ্যাঁভেদে 'জঘন্তাঁদি ভেদ বলিয়া দোধমাঁনভেদে বিরেচনের 

জঘন্ট-মধ্য-গ্রবরতা বল! হইতেছে ) জঘন্য বিরেচনে ২ প্রস্থ, মধ্যবিরেচনে ৩ প্রস্থ 

এবং উৎক্ক্ট বিরেচনে ও প্রস্থ মল নিঃস্থত হয়। বমন, বিরেচন ও রক্মৌক্ষণ ক্রিয়ায় 

সাঁড়ে তের পলে এক প্রস্থ গণ্য হইয়া থাকে । বমন করিতে করিতে 

পিত্ত দেখা যাইলে উংক্ট বমন হইয়াছে জানিবে ; আর বিরেচনে কফ দেখা 

কট বিরেচন হইয়াছে, বুবিতে হইবে ॥ ৩৩ । ৩৪ 



১ ্ চতুর্থবণ্ডঃ | | ৯& 

হৃতপার্খমুদ্ধেন্দিয়মার্গশুদ্ধো৷ তনোল ঘুত্বেঘপি চ লক্ষ্যমাণে ৪ 
ক্রোতোবিশুহবীক্র্িয়সপ্প্রসাদৌ লঘুত্বমর্জ্ডাহগ্রিরনাময়ত্বম্। 
প্রাপ্তিশ্চ বিট.পিত্তকফানিলানাং সম্যথ্িরিক্তস্য ভবে ক্রমেণ 1৩৬ ॥ . 
স্যাৎ শ্রেম্বপিত্তানিলসংপ্রকোপঃ সাদস্তথাগ্নেগু রুতা প্রতিশ্থ। ৷ 

তল্দ্! তথা চ্ছুর্দিররোচকশ্চ বাতানুলোম্যং ন চ ছুর্বিরিক্তে ॥ ৩৭ ॥ 

কফাজপিত্তক্ষয়জানিলোখাঃ সুপ্তঙ্গমর্দরুমবেপনান্ভাঃ। 

নিদ্রাবলাভাবতমঃপ্রবেশাঃ সোম্মাদহিক্কাশ্চ বিরেচিতেহতি | ৩৮ ॥ 
বিরেকনিষেধমাহ 

ক্ষীণঃ ক্ষতোরঃক্ষতবালবুহ্ধা দীনোহখ শোষো ভয়শোকতগ্ত2। 

শন্তসযার্তোহপরিজীর্ভক্তে। গর্ভিণ্যধোগচ্ছতি যস্য চাস্যক্ ॥ 

 বেগানাঁমিত্যথ:। বিরেক ইতি। পুরবর্দিনাহার রমলবিরেকাৎ প্রথমতঃ বেগঘয় ব্রয়ং ব।. 
প্রিহ্ৃত্য সঙ্যযা কর্তব্য ইতি । বমনেহপি পীতমৌবধং প্রথমবেগ্ন বহির্নিসেরতি, 
অতস্তন্ন গণনীর়মতোহনন্তরং সঙ্ঘ্যা কাষ্যেতি দিক্ ॥ ৩৫ ॥ 

প্রান্তিরিতি প্রবৃত্তিবিত্যর্থ ॥ ৩৬ ॥ 

বিরেচন কালে মলের সহিত গুথম বে ২৩ বার বেগ হয, তাহা ত্যাগ কৃষিয়! 

এবং ব্মনার্থ পীত ওঁধধের প্রিম!ণ ত্যাগ করিয়! বেগ গণনা করিবে । সম্যক বনে 
কফ পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হয় ॥ ৩৫ ॥ 

সম্যগ্ বিরেচনের লক্ষণ-_বিরেচন সম্যগ কূপ হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক 

ও ইন্দ্রিযপথের বিশুদ্ধি, ইন্ছরিঘগণের বৈমল্য, দেহের লবুত্ব, আ্োতওশুদ্ধি, ব্লীধান, ' 
অগ্ষির দীপ্তি, অরোগিতা। এবং মল, পিতৃ, কফ ও বায়ুর ক্রমশ: প্রবর্তন চম। 
সম্যগবিরেচন না হইলে শ্লে্সা, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ, অগ্নিমান্য, 'কোষ্ঠের ও 

গাঁত্রের গুরুতা+ প্রতিশ্তায়, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বাঁমুর অনন্গলোম_.এই সকল 
লক্ষণ প্রকশি পায়। অনি বিরেচন হইলে কফ, রক্ত ও পিত্তের ক্ষয় হয় এবং 

সেই ৰফাদি ধাতুব ক্ষয় হেতু বায়ু প্রকুপিত হইয়া অঙ্গের স্প্তি, অঙমর্দ, ক্লান্তি: 
ও কম্পাদি আনয়ন করে। আর অনিদ্রা বলহানিঃ তমঃপ্রবেশ (অন্ধকারমণ্নবৎ 
্রভীতি ), উদ্মাদ ও হিকা উপস্থিত হয় ৬৬--৩৮ ॥. 



৯৬: পরিভাষা প্রদীপঃ । 

নবপ্রতিশ্বীয়পরীতদেহো নবন্তরী বা চ নবপ্রসূতা | 
কষায়নিষ্টা ন বিরেচনীয়।ঃ স্সেহাদিভিরযে ত্বনুপন্কৃভাশ্চ ॥ ৩৯ ॥ 

বিরেচনৈর্যাস্তি নরা বিনাশমজ্ঞ প্রযুক্তিরবিরেচনীয়াঃ। 
অন্যর্থপিত্বীভিপরীতদেহান্ বিরেচয়েশ্ড তানপি মন্দবীধ্যঃ ॥ ৪০ ॥ 

ইতি বিরেচনম্। 

অথ নস্যম. ৷ 

নস্যভেদে দ্বিধা প্রোক্তো রেচনং ন্েছনং তথা । 

রেচনং কর্ষণং প্রৌক্তং ন্েহনং বুংহণং মতম্.॥ 

নস্যং তৎ কথ্যতে ধীরৈনসাগ্রাহং যদৌষধম্। 
নাবনং নস্তকর্ম্মেতি তস্য নামদ্বয়ং মতম্॥ ৪১ ॥ 

রেচনং কফাদীনীমিত্যর্থ ॥ ৪১ ॥ 

মতাস্তরে বিরেচনাযোগোর নির্দেশ- বালক, বৃদ্ধ, ভীত, শোকপ্রাঞ্ধ, 

দীন, শ্রাস্ত, তৃষ্চার্ত, গর্ভিণী, নবপ্রন্থতা, গ্গীণ, নিয়ত করাঁয়সেবী, অজীরভক্ত, 
(ভুকতদ্রব্য পরিপাক হয় নাই, এমন অবস্থায়) এবং ক্ষত, উরঃক্ষত, অধোগরক্তপিত্ত, 
নৃতন প্রতিষ্ঠার, নৃতন অর ও শোঁষ রোগে আক্রান্ত এই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা. 
শ্নেহাঁদি দ্বার! অন্পস্কৃত, তাঁহারা অবিরেচ্য ॥ ৩৯ ॥ 

অন্ভিজ্ঞ চিকিৎসক, বিরেচনাযোগ্য ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ করিলে তাহাতে 

তাহীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে । কিন্ত বঞ্ধিত পিত্ত দ্বারা শরীর অত্যন্ত আত্রীস্ত হইলে 
বিরেচনে্ অযোগ্য হইলেও তাহাকে ম্ব বিরেচন প্রয়োগ করিবে ॥৪* 1: . 

নম্যাধিকার ।-রেচন ও স্নেহন ভেদে নন্ত ছুই প্রকার | রেচন নস্তে কফাঁদির 
অপগম এবং ন্েহন নম্তে দেহের পোঁষণ হয়। যে ওঁষধ নাসিক! ছারা টানিয়! 

ওয়া হয, তাহাকে নন কহে। নহোর অপর হুই নাঁম-শীবন ও নতথ ॥ ৪১ ॥ 



চতুখখণ্ডঃ। ৯৭ 
অত জএজ 

কফপিত্তানিলধ্বংসে পুর্বে মধ্যেৎপরাহিকে । 
দিনন্ত গৃহতে নস্যং রাত্রাবপুুত্কটে গদে ॥ ৪২ ॥ 

অগ্যস্চ--প্রতিমর্ষোহবপীড়শ্চ নস্যং প্রধমনং তথা । 

শিরে।বিরেচনঞ্ব নম্তঃকন্ম তু পঞ্চধ। ॥ ৪৩ ॥ 
ঈধতুচ্ছিঙ্ঘন।ৎ নেহো যাবদ্ বক্ত,ং প্রপছ্াতে । 

নস্তো নিষিক্তস্তং বিদ্যা প্রতিমর্ষং প্রমাণতঃ | 

প্রতিমর্ষঞ্ণ নহ্যার্থং করোতি ন চ দোষবান্ ॥ 8৪ ॥ 

শোধনঃ স্তম্তনস্তম্মাদবপীড়ে৷ দ্বিধা মতঃ। 

আপীড্য দীয়তে যম্মাদবপীড়স্ততঃ স্মুতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

নেহার্থং শুম্যশিরসাং গ্রীবাস্কান্ধোরসাং তথা । 
বলার্থং দীয়তে নহে! নস্তঃ সর্বত্র বর্তৃতে ॥ ৪৬ ॥ 

অন্যচ্চ-_-অবপীড়ঃ প্রধমনং দো ভেদাবপরৌ স্বৃতৌ। 
শিরোবিরেচনম্যার্থে তৌ তু দেয়ৌ যথাযথম্ ৪ 

রসনা 

কফশান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকাঁলে, পিন্তপ্রশমনাঁথ মধ্য/ক্ছে এবং বায়ুনিবারণাথ 
সারকালে নস্ত গ্রহণীয়। রোগের আধিক্য হইলে অবস্থ। বিবেচনা করিয়া রাত্রিতেও 

নন্ত গ্রহণ কিতে পারা ষায় ॥ ৪২ ॥ 

অন্বিধ ।--প্রতিমর্ধ, অন্পীড, নও, প্রধমন ও শিরোবিরেচন ভেদে নম্ত কর্দ 

পাঁচ প্রকার । নাঁস।মধ্যে যে পরিমিত নিষিক্ত ছগেহ অল্প টানিয়া লইলে মুখ মধ্যে 
*্প্রবেশ করে, তাহাই প্রতিমর্ষের প্রমাণ জাঁনিবে। প্রতিমর্ষ, নশ্তের অর্থ অর্থাৎ ন্নেহন- 
শোধনরূপ কার্ধ্যদঘয় সম্পাদন করে; ইহা অনিষ্ঠকানুক নহে ॥ 8৩। ৪৪ ॥ 
অবলীড় ছুই প্রকার) শোধন ও স্তস্তন। অবপীড়নপুর্ববক দেওয়া হয় বলিয়া 

উহাকে অবপীড় নম্ত কহে। স্েহগৃন্ত যন্তকের স্নেহনার্থ এবং গ্রীবা গ্বন্ধ ও 

বক্ষস্থুলের বন্গাধানাথ যে নেহ প্রয়ে'গ করা যায়, তাহাকেও নন্ত কহে ॥ ৪৫1৪৬ ॥ 

প্রকারাস্তর ।---অবপ্ ও প্রধমন ভেদে নশ্ত ছুই প্রকার) ইহ! শিরোবিরেচনার্থ 
গ্লধুর হয়। তীক্ষ তঁধধাদি কুটিত করিয়া যে ঘন নির্ঘতি হয়, সেই 



৯৮ : পরিভাধাপ্রধীপঃ | . দর 

কন্ীকৃতাদৌধধান্যঃ পীড়িত! নিঃশ্রদতো রসঃ। 
সোহবপীড়ঃ সমুদ্দিষটতীক্ষত্রব্যসমুন্তবঃ ॥ 8৭1 

বড়ঙুলা দ্বিবন্তু1 যা নাড়ী চূর্ণং তয়া ধমেু। 
তীক্ষং কোলমিতং বক্তরবাতৈঃ প্রধমনং স্মৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ 
উর্ধজক্রগতে রোগে কফজে চ স্বরক্ষয়ে। 

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে শিরঃশুলে চ পীনসে । 

শোথাপন্মারকুষ্টেযু নম্যং বৈরেচনং হিতম্ ॥ ৪৯1 
ভীরুত্ত্রীকশবালানাং নস্যং ন্েহেন শস্ততে । 

গলরোগে সঙ্গিপাতে নিদ্রায়াং বিষম স্বরে । 

মনোবিকারে ক্রিমিষু যুজ্যতে চাবগীড়নম্ ॥ ৫০ ॥ 

অত্যন্তোৎ্কটদোষেষু বিসংজ্ঞেষু চ দীয়তে। 

চর্ণং প্রধমনং ধীরৈস্তক্ধি তীক্ষতরং যতঃ ॥ ৫১ ॥ 
ন্যস্ত ন্ৈহিকস্ঠাত্র দেয়ান্বফৌ চ বিন্দবঃ | 
প্রত্যেকশো নস্তকয়োনগামিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫২॥ 

গ্রহণ করাকে অবপীড় কহে। আর ছয় অঙ্গুল লম্বা! ছুই মুখ বিশিষ্ট একটি নলের 

মধ্যে ১ তোলা পরিমিত তীক্ষ ওষধ চূর্ণ পুরিয়া নলের এক মুখ নাসারন্কে 

লাগাইয়া 'অন্ত মুখে ফুৎকার দিয়া নাঁসাভ্যন্তরে ওষধ দেওয়ার নাঁম 

গ্রধমন 1 ৪৭1 ৪৮॥ 

স্বরুভঙ্গ, অরুচি, প্রৃতিশ্টায়, শিরোবেদনা, পীনস, শোথ, অপস্মার, কুষ্ঠ এবং 

উর্ধজক্রগত ও কফজ রোঁগে রেচন নম্ত হিতকর । স্ত্রীলোক, বালক, কৃশ এবংস্ভীরু 

ব্যক্তিদের পক্ষে গহন নম্ত প্রশস্ত । গলরোগে, সন্নিপাঁতে, অতিনিদ্রায়ি,। বিষমজ্ঞরে, 

মাসিক নৌগে এবং ক্রিমিরৌগে অবপীড়ন ব্যবস্থা। দোষের অতিশয় গ্রাবল্য 

অবস্থায় এবং সংজ্ঞাহীনতায় চিকিৎসকগণ, অতি তীক্ষতর বলিয়া গ্রধমন নন 
খ্রয়োগ করিয়া থাকেন | ৪৯৫১ ॥ 

্সহিক বন্তার্থ প্রত্যেক নাসাঁষিবরে অটি বিন্দু করিয়া ী দিবে। (তর্জনী 



চতুথথণ্ড । ৯৯ 

অধবর্ধন্ত বালম্ঠ নম্তঃকণ্্ম সমাচরেশু। 
অশীতিবর্ষাদুর্ঘঞচ নাবনং নৈব দীয়তে & ৫৩1 

নিষেধম হিস” 

তথা নবপ্রতিশ্ঠায়ী গর্ভিণী গরতুষিতঃ | 
অজীর্ণা দত্ববস্তিশ্চ পীতন্মেহোদকাসবঃ | 
ক্রুদ্ধঃ শোকাভিতগুশ্চ ভৃষার্তে বৃদ্ধবালকৌ । 
বেগাবরোধী সাতশ্চ স্াতুকামশ্চ বর্জয়ে ॥ ৫৪ ॥ 

ইতি নন্যম্। 

অধানুবাসনয্। 

ভবেৎ স্থুখোফ্শ্চ তথ৷ নিরেতি সহসা সুখম্। 
”“ বিরিক্তত্তবনুবাস্থঃ স্যাৎ সপ্তুরাত্রা্থ পরং তদা ॥ ৫৫ ॥ 

'সলির পর্বয় স্নেহমধ্যে ডুবাইয়া উদ্ধত করিলে যতটুকু স্নেহ পতিত হয়, তাহাই 
বন্দুর পরিমাণ ) ॥ ৫২ ॥ & 

অষ্টম বৎসরের ন্যুন বয়ক্কের এবং অশীতি বর্ষের উর্ধধ বয়স্কের পক্ষে নস্ত প্রয়োগ 
(বিদ্ধ। যাহারা জল» আসব, গরবিষ ও স্নেহ পাঁন করিয়াছে, যাহাদিগকে বস্তি 
পত্ত হইয়াছে, যাহারা স্নান করিয়াছে, যাহারা মলমুত্রার্দির বেগ ধারণ করিয়াছে, 
হাঁদের এবং নৃতন প্রতিশ্যায়গ্স্ত, গঞ্ডিণী, বৃদ্ধ, বাঁলক, কুন্ধ, শোকার্ত, পিপাসাযুক্ত, 
ব্ীরঘপ্রস্ত. এবং শ্গাতুকাঁম (স্নানের পূর্বে ) ব্যক্তিদের পক্ষে নম্ত হিতকর 

হু ॥৫৩। ৫৪ ॥ 

অনুবাসন-_অঙ্থ্বাসন ( দেহ সারা পিচকারী মেওয়ার নাম 'অঙ্গবামন ) 
টিটি লে গিরি 



১৪৪ পরিভাষা-প্রদীপঃ 

বিরেচনাত সপুরাত্রে গতে জাতবলায় বৈ। 
কৃতাহরায় সায়াহে বস্তিদে য়োইনুবাসন2 ॥ ৫৬ ॥ 

সবর্ণরৌপ্যত্রপুতাঅরীতি-কাংস্যায়সাস্টিত্রমবেধুদক্তৈঃ | 
নলৈর্ব্বিষাণৈমণিভিস্ত তৈস্তৈঃ কার্ধ্যাণি নেত্রাণি স্থকর্ণিকানি ॥ 
যড়, লসম্মিভানি ষড়বিংশতিদ্বাদশবর্ষজানাম্ । 

স্থ্যমু দগকর্কন্ধুদতীনবাহি-চ্ছিদ্রাণি বর্ত্যা পিহিতানি চালি ॥ 

যথাবয়োইনুষ্ঠকনিষ্ঠকাভ্যাং মুূলাগ্রয়োঃ স্থ্যঃ পরিণাহবস্তি। 
খুনি গোপুচ্ছসমাকৃতীনি শ্রক্ষানি চ স্থ্যগু“ড়িকামুখানি ॥ 

হ্যা কর্ণিকৈকা গ্রচতুর্থভাগে মূলাশ্রতে বস্তিনিবন্ধনে দ্ধে 
অন্থত্রও উক্ত আছে--বিরেচনানন্তর সাত রাত্রি অতীত হইলে এবং রোগী বল 

পাইলে; ভাহীকে আহার কর ইমা সাধকালে অন্বাঁসন বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৬ 

বর্ণ, রৌগা, সীসক, ঠাস, পিন্ুল, কাসাঁ, অস্থি, লৌহ, বৃক্ষ, বেণু (বাশ ) 
দত্ত, নল, শৃঙ্গ ও মণি এই সকল দ্রব্যে বস্তিনল নিম্দিত হইয়। থাকে । নলে তিন 
কর্ণিকা :€ ছত্রাক্কতি , একর্ণিক! পাঠেউতদ্তমর্ূপে সংযোজিত কর্ণিকা ) সংযুক্ 
থাঁকে। ছয় বসব পধ্যস্ত বযসে? বাঁলকের পক্ষে বস্তিনলের দৈধ্য ছয় অঙ্গুল, 
সাত হইতে বার বসন পণ্যন্ত বধসেব পক্ষে আট আঙ্গুল এবং তের হইতে কুড়ি 
বংসর বয়সের পক্ষে বাত অঙ্গুল হওয়া উচিত । এবং নলের ছিদ্র পরিমাগ ঘথাত্রমে 

মুগ মটর ও কুল প্রবেশযোগা হওথা আবশ্তক । নলের ভিতর কোন দ্রব্য প্রবে* 

করিতে না পারে, এই জন্ত ছিদ্রের মুখ আবুত করিবা রাখা কর্তব্য । যে বয়সে 

ব্যক্তিকে বস্তি দিতে হইবে, সেই বয্ধসে ভাহরি নিজ অন্ুষ্ঠের পরিবেটন যত হর, 
বস্তিনলের মূলভাগের পরিবেইনও তত এবং তাহার কনিঠঙ্কুলির পরিবেষ্টন যত হয় 
ত্র নলের অগ্রভীগের পরিবে্টনও তত করিতে হইবে। বস্তিন্ল খু গোপুচ্ছাকার 
ভ্রম-নুপ্ম, মহথণ ও গুড়িকামুখ ( বর্ত)লাকার মুখ ) হওয়া আঁবস্তক । নলের মুখে 

দিকে চতুর্থভাগ স্থানে একটি কর্ণিকা সংযুক্ত করিবে । এই স্থানে কর্ণিকা সংযোগ 
অ্ট্ত্তযর:নলের সিকিভাগঃ্মাত্র প্রবেশ করিবে, 



টির তি 1. (১ উি- এ রর ক উই. 

জারদগবে! টির টিন উজ িলাডা | 

ৃঢ্তনুর্নফউশিরোবিগন্ধঃ কষায়রক্তপ্চ মৃদূঃ স্ৃশুদ্ঃ॥.. 
নৃণাং বয়ো বীক্ষ্য যথানুরূপং নেত্রেযু যোজাত্ত স্ববন্ধসূত্রঃ ॥ ৫৭ ॥ 

্রণাবন্তেস্ত নেত্রং স্যাৎ শ্রস্ষমঞ্টস্ুলোন্মিতম্। 
মুখচ্ছিন্রং গৃষ্রপক্ষ-নলিকাপরিণাহি চক্চ ॥ ৫৮ ॥ 

অন্চ্চ---কষায়ক্সীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগন্ভতে। 

বস্তিভি্ঁয়তে য্মাৎ তস্মাদ্বস্তিরিতি প্ষৃতঃ ॥ 
তত্রানুবাসনাখ্যো হি বন্তির্যঃ সোহত্র কথ্যতে পঁ ॥ ৫৯ 

কর্ণিকা থাকায় তাহার অধিক প্রবেশ করিতে পারিবে না। নলের মূলদেশে বস্তি 

ন্ধনার্থ দুইটি কর্ণিক! নিবদ্ধ করিবে অর্থাৎ এই কর্ণিক| নিবন্ধ স্থানে নলের সহিত 
পস্তি বান্ধিবে। 

:.. বুদ্ধ গো, মহিষ, হরিণ, শূকর ব! ছাগলের বস্তি (মৃত্রাশয় চর্দ) গ্রহণ করিয়া 
বস্তির পুটক প্রস্তুত. করিবে । শস্তিপুটক দৃঢ়, পাতলা, শিরাঁবিহীন,:গন্ধরহিত, কষায়- 
বঞ্তিত, ন্ুকোমল ও পরিষ্কত হওয়া উচিত । মানবের বরন লক্ষ্য করিয়া যথোপযুক্ত 
বস্তি প্রস্তুত করিবে। এ বস্তি নলের সহিত স্ত্দাঝা দৃঢরূপে বান্ধিবে | ৫৭ | 

্রণে গ্রয়ৌগার্থ বস্তির নল অষ্টাঙ্থুল পরিমিত, মন্থণ এবং উহার ঘুখচ্ছিদ্রের 
পরিমাণ গৃপাক্ষির পক্ষের নলিকার (কুইলের ) স্তায় হইবে ॥ ৫৮ ॥ 

অন্কপ্রকার। কাঁথ, ক্ষীর ও তৈল দ্বার! যে বস্তি দেওয়া! হয়, তাঁহাকে নির্বহ 

বস্তি বলে। গো-মহিষাদির বস্তির দ্বারা কৃত হয় বলিয়া, এ বন্, বস্তিনামে অভিহিত 
হয় ৫৯.॥ 

* নেঅং কার্ধাং হ্বর্থীদি-ধাতুভিরৃক্ষবেগুভিঃ | নলৈদস্তৈধিষাশাখ্ৈমশিভি্া বিধীয়তে ॥ 
'একবর্বাৎ তু ষড় বর্ষং যাবন্মাত্রা বড়ছুলমূ। ততো ছাদশকং বাঁবগ্যানং স্যাদষ্টসম্মিতমূ॥ ততঃ পরং 
ছ্াদশভিরঙু লৈ্নেজগীর্ঘতা | মুগদগচ্ছিদ্রং কলায়াভং ছিন্কোলান্থিরন্ক'কম্। বখাসঙ্ং ভবেন্েং 
লং গোপুচ্ছদমিভস্। কআতুযা ু ষ্টমানেন মুলে স্ুলং বিষীয়তে। বলিষ্টিকাপরীপাহমগ্রে চা 
গুড়িকামুখম্। তক্মলে ক্িকে খে কার্ষ্যে ভাগানততুর্থকান্।.যোজয়েৎ ত বসতি ন্ধধ়বিধানতঃ॥ . . : 
মৃগাজপৃ্রগবাং মহি্তাপি বা. ভবেং। চি বসতি তদরাভেন চরহ | কায 
০০ সপ দি রায়ান 



১৪২ পরিভাষা-প্রদীপঃ | - 

অনুবাসনভেদশ্চ মাত্রাবন্তিরুদীরিতঃ | 

পলছয়ং তন্য মাত্রা ভস্মাদর্ধোহপি বা ভবেগু। 
অন্ুবান্স্ত্র রুক্ষঃ স্যাশ তীক্ষাগ্নিঃ কেবলানিলী ॥ ৬০1 

নানুবাশ্যন্তু কুন্টী স্থান্মেহী স্থুলস্তথোদরী । 
নাস্থাপ্যা নানুবাস্থাঃ স্থ্যরজীর্পোন্মাদভূড় খুতাঃ। 

শোথমুচ্ছারুচিভয়-শ্বাসকাসক্ষয়াতুরাঃ 7 ৬১ ॥ 
শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ। 

কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তি সম্যগুপাসিতঃ ॥ ৬২ ॥ 

দিবা শীতে বসন্তে চ ন্েহবস্তিঃ প্রদীয়তে। 

গ্রীক্ষবর্যাশরৎকালে রাত্রো স্তাদনুবাসনম্ ॥ ৬৩ ॥ 
ন চাতিন্সি্ধমশনং ভোজয়িত্ানুবাসয়ে। 

মদমুচ্ছাঞ্চ জনয়েদ্দিধা স্নেহং প্রযোজিতঃ ॥ ৬৪ ॥ 

হীনমাত্রাবুভৌ বন্তী নাতিকার্যকরৌ স্মৃতৌ। 
অতিমাত্রৌ তথ।নাহক্লমাতীসারকারকৌ ॥ ৬৫ ॥ 

অতঃপর অনুবাঁসন বস্তির বিষয় বল হইতেছে---মাত্রাবস্তি অন্ুবাঁসন-বস্তির 

ভেদমীত্র। ২ পল বা ১ পল তাহার মাত্রা । রুক্ষ, তীক্ষাগ্ি ও শুদ্ধ বামুরোগা- 

ক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অন্থবাঁসন বস্তি প্রশস্ত ৷ কুন্ঠ, মেহ, উদর, অন্ীর্ণ, উল্মাঁদ, 
শৌথ, মৃচ্ছা, অরুচি, শ্বাস, কাঁস, ক্ষয় রোগে আত্রীস্ত এবং স্কুল, তৃষ্ণার্ত ও ভয়প্রীপ্ত 

ব্ক্তিদের পক্ষে আস্থাপন ও অন্ুবাসন বস্তি হিতকর নহে ॥ ৬০ । ৬১ ॥ 

এ সম্যগ্রূপে সম্পাদিত হইলে শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ, নিরাময় 
বং আয়ুব বুদ্ধি হয় ॥ ৬২ ॥ 

% ও বসন্ত হালে দিবাভাগে এবং শ্রীন্ম, বর্ষা ও টির অনুবাসন 

দিবে। অতিরিক্ত নিগ্ক দ্ুখ্য ভোজন করাইয়া অস্বাসন প্রয়োগ করিবে না, কারণ 
ও বস্থিতে ছুই প্রকারে প্রযুক্ত : সেহ মতা! ও..সুচ্ছা আনয়ন করে। 



চতুখখণ্ডঃ। ১৪৩ 

উত্তমা স্তাশ পলৈঃ ষড়ভিমধধ্যম। হ্যাৎ পলৈস্ত্রিভিঃ। 
পলদ্বার্ধেন হীনা স্যাহৃত্ত! মাত্রানুবাসনে ॥ ৬৬ ॥ 

অন্যচ্চ--নিরূহমীত্রা প্রথমে প্রকুঞ্চে! বতুসরে পরম্। 

প্রকুঞ্বৃদধিঃ প্রত্যব্বং যাব ষট্প্রস্থতাস্ততঃ ॥ 

প্রস্থতং বর্দয়েদূর্ধীং ঘ্বাদশাফ্টাদশস্য তু। 
আসগুঙেরিদং মানং দশৈব প্রস্থতাঃ পরম? ৬৭ ॥ 

যথাবথং নিরূহস্ঠ পাঁদো মাত্রানুবাসনে | 

সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্েহঃ প্রত্যেতি ঘস্য বৈ ॥ 

হীনমীত্রায় প্রযুক্ত অন্নুবাপন ও নিরূহ বস্তি ফলদাঁয়ক হয় না; আর অতিমাত্রা 

পরঘুক্ত হইলে ইহারা আনা, ক্লান্তি ও অর্তীসার উৎপাদন করে। অনুবাঁসনা্থ 
স্নেহের__যট্পল শ্রেষ্টমআ।, তিন পল মধ্যম মাত্রা এবং দেড়পল নিক মাত্রা | 
৬৩---৬৬ | 

অন্ত প্রকার 1--নিরূহের মাত্র! প্রাথম বর্ষে ১ পল (কিন্তু এক বংসরের ন্যুন 

হইলে ১ পলের কম মাত্রা হইবে), একবৎসর ব্র়সের পর হইতে প্রতিবসর ১ 

পল করিয়া দ্বাদশ পল পর্য্যন্ত বাড়িবে, অর্থ'ং দ্বাদশ বৎসরে দ্বাদশ পল হইবে। 

ভ্রয়োদশবর্ধ হইতে অগ্টাদ*বর্ধ পর্যান্ত প্রতিবংসর ছুইপল করিয়া নিরূহ মাত্রা 

বাড়াইবে। অগ্টাদশ বর্ষে চতুর্ষিংশতি পল হইবে এবং এই চতুর্বিংশত্তি পলই' 
সপ্ততিবর্ষ পর্য্যস্ নির্দিষ্ট থাকিবে, সপ্ততিবর্ষের পুর হইতে নিরূহমাত্র! বিংশতি পলের 
অধিক প্রযোজ্য হইবে না ॥ ৬৭ ॥ 

যে যে বয়সে নিরহের থে যে মাত্র! নির্দিষ্ট হইল, সেই সেই বয়সে অন্ুবাঁসনের 
মাত্রা তাহার চতুর্থাংশ হষ্টবে। অর্থাৎ যে বয়সে নিরহের মাত্র। ১ পল হইবে, 
সেই বয়সে অনুবাঁসনের মাত্রা ১ কর্ষ অর্থাথ ২ তোলা হইবে। স্ষেহ, বায়ু ও মলের 
সহিত “তিন প্রহর থ-বিয়া বিরপদ্রবে:প্রতাগত হইনে অন্বাসন ক্রিয়া: 
নির্বাহিত হইছে, বলা বায়! . ক্নুবাসর গনেহ 



5৬৪: পু পর্িভাবষা-প্রদীপঃ। 

বিনা গীড়াং ভ্রিষামস্থঃ স সম্যগনুবাসিতঃ। 

বিষন্ধানিলবিুদত্রঃ স্েহহীনেহনুবাসনে। 
দাহরুমপিপাসা্তি-করশ্চাত্যন্বাসনে ॥ ৬৮ 1 

স্েহাৎ পিত্তকফোত্র্রেশো নিরহাৎ পবনান্তয়ম্। 
ন্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাঁতিশীলয়ে ॥ ৬৯ ॥ 

অনাস্থাপ্য। যেহভিধেয়। নানু বাস্যাশ্চ তে মতাঃ। 

বিশেষতন্তমী পাণ্ডক(মলামেহ পীনসাঃ ॥ 

নিরল্নপ্লীহবিড়ভেদি-গুরুকোন্টকফোদরাঃ। 
অভিষ্যন্দভূশশ্ুল-ক্রিমিকোন্টাঢ্যমারুতাঃ ॥ 
গীতে বিষে গরেহুপচ্যাং শ্লীপদী গলগণগ্ডবান্ ॥ ৭০ ॥ 

অনাস্থাপ্যান্বতিলিগ্ধঃ ক্তোরস্কো ভূশং কৃশ2 | 

আমাতিসারী বমিমান্ সংশুদ্ধো দত্তনাবনঃ | 
শ্বাসকাসপ্রসেকার্শো-হিকাধা।নাল্লবঙ্চসঃ | 

মূত্র ও পুরীষ স্তত্ভিত করিয়া রাখে । আঁর অধিক ম'্রায় প্রযুক্ত হইলে দাহ, ক্লুম, 
পিপাসা ও ব্যথা উৎপাদন করে ॥ ৬৮ ॥ ্ 

স্লেহবস্তি ও নিরূহ ইহার কোন একটির অবিচ্ছেদে অতিশীলন করা উচিত 

নহে। কারণ অতিরিক্ত অন্ুবাঁসন দ্বারা পিত্ত কফের উতক্রেশ এবং অতি নিরূহ 

দ্বারা-বাসু প্রকুপিত হয় ॥ ৬৯ ॥ ৃ 

যাহা্দিগকে অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরহণের অযোগ্য বলা হইবে, তাঁহীর্দিগকে 

অনুবাঁসন্রেও অযোগ্য বলিয়া জাঁনিবে । বিশেষত: পাত, কাঁমলাঃ মেহ, পীনস, 
নিরন্নতা, ল্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা,,কফোদর, অভিষ্যন্দ, অতিস্থোল্য, ক্রিযি- 

কোষ্ঠিতা, উরস্তস্ত, অপচী, ল্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্ষিরাও অস্্াঁদলের 
অযোগ্য এবং বিষ সংযোগাদিজ বিষপান ব্যক্তিরাও অশ্নবাসনার্থ নহে ॥৭* ॥ 

উরাক্ষত, আমাতীসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রসেক, অর্শ, হি আখান, 
দর, যকোমর, কু: তুমেহ.এই সকল যোাতরীস্ ব্যকি: 



চতুথখণ্ড। "২ ১৯ 

পাঁয়ুশুনঃ কৃতাহারো বন্ধচ্ছিদ্রাাকোদরী ॥ .. 
কুষ্ঠী চ মধুমেহী চ মাসান্ সপ্ত চ গর্ভিণী ॥ ৭১॥ 
নটৈকান্তেন নির্দিষ্টেপ্যত্রাভি নিবিশেদ্বুধ; | 
ভবে কদাচিৎ, কার্স্যাপি বিরুদ্ধাভিমত। ক্রিয়া ॥ ৭২ 

ছর্দিহৃদ্রোগগুল্মার্তো বমনং স্থে চিকিৎসিতে। 
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দিষ্টং বস্তিকম্্ম চ যোজয়ে ॥ ৭৩ ॥ 

ইত্ানু বাসনস্ | 

অথ নিরূহবিধি2। 
অন্ুবাস্য সিগ্ধতনুং তৃতীয়েহহ্ি নিরূকয়ে। 

মধ্যান্নে কিঞ্চ্দাবৃত্তে প্রযুক্তে বলিমঙগলে ॥ 

অভ্যক্ত্বেদিতোতন্ষ্টমলং নাতিবুভূক্ষিতম্ ॥ ৭৪ | 

কিঞ্্দীবৃত্ত ইত্যল্পস্বলিতে । 
তৃতীয়েহস্কি প্রায়োবাদাৎ পঞ্চমেহপ্যক্ছি করিতে । দাহ বাঁগভটঃ। পঞ্চমেহথ 

তৃতীয়ে বা দিবসে সাধকে শুভে। নিরহয়েদিতি দোষং নিরৃরেদিত্যর্থ, অত এবাহ্ 
সুশ্রতঃ.: বথা দৌষহরণাচ্ছরীররোহণাঘা নিরহ ইতি। অআন্থান্থাপনমিতাপি 
নাম। বয়স্থাপনাদায়ু-স্থাপনাঘ্া আস্থাপনমিতি স্ুশ্রুত এব ॥ ৭৪ ॥ 

এবং অতিতিগ্ঝ, অতিক্কশ, কৃতাহার ও বমন বিরেচনাঁদি ছারা সংশুদ্ধ দেহ ব্যক্তি 

যাঁহাকে নস্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহার গুহাদেশে শোথ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি 
এবং সাঁতমাস গর্ভিণী স্ত্রী ? ইহারা£অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরহ ক্রিয়ার অযোগ্য ॥ ৭১ ॥ 

"বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ -এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশ করিবেন না। 
কারণ, বাধ্য হইয়া অবস্থাভেদে কথন কখন শ্স্ত্রোক্িক্রিয়ার বিরুদ্ধ কা্ধ্যও করিতে 
হয়। যেমন--বমি, হৃদ্রোগ ও গুলরোগে বমন এবং কুষ্ঠে বস্তিকণ্ নিষিদ্ধ হইলেও 
অবস্থাডেদে নিজ নি চিকিৎসায় উক্ত কর্মসকল কখন কখন করিতে হয় ॥৭২ ৭৩1 

. নিক - . 
আহাদ রত দস বাট বলত বা. পঞ্চম ্ দিবসে), 
দু্িরান্ ায়নাদি' মারজিক কিয়. মাগুর পূর্বক সি: * 



উর ও -  পরিভাষা-প্রদীপঃ। 

পঙ্গািরেকো বাস্তহ্য ততঃ পক্ষান্নিরহণম্। 

সষ্ভোনিরঢ়োহমুবান্যঃ সপ্তরা ত্রা্ধিরেচিতঃ ॥ ৭৫ ॥ 
মধুস্সেহনকন্কীঢ্যঃ কষায়ীবাপতঃ ক্রমাহ। 

ত্রীণি ষট ছে দশ ত্রীণি পলান্যানিলরোগিযু ॥ ৭৬1 
পিত্তে চত্বারি চত্বারি দ্ধে দ্বিপঞ্চ চতুষ্টয়ম্। 
ঘট: ত্রীণি দ্বে দশ ত্রীণি কফে চাপি নিরূহণম্ 1 ৭৭ ॥ 

সপ ২ পপ সস পর ৯ ০ সপ সপ পপ সপ 

নেহনং পকন্সেহঃ আমস্ত নিষিদ্বত্বাৎ নচামং প্রণয়েৎ স্নেহ স হাভিব্যন্দয়েদ- 
গুদমিতি দুঁটবলবচনাৎ। পক্কনেহ্চ বাঁতব্যাধৌ বক্ষামাণো নাঁরায়ণ-প্রসারণী- 
সৈন্ধবাঁদিতৈলাঁদিকঃ, এবমনুবাঁসনেহপি। কক্কো মদনফলাদীনাম। কষাঁয়ো 
দশমূলাদীনাম্, আবাপঃ কাঞ্জিকজন্বীররসমাংসরস'দীনাম্। ত্রীণি ইত্যাদি বাতরোগে 
ক্রমাদ্যথাক্রমং মধুনন্্বীণি পলানি, শ্নেহস্ত যা, কন্ধশ্ত-- ছে, কষায়ন্ত দশ ত্রীণি চ 
আবাপ্যশ্ত । এবং পিত্তে মধুনশ্চত্বারি, শ্েহম্ত চ চত্বারি, কন্ধন্ত দ্বে, কষায়স্ত 
দ্বিপঞ্চেতি দশেত্যর্থ । আঁবাপ্যন্ত চ চতুষ্টঘ্রমিতি এবং কফে মধুনঃ দট্ পলানীতি 
যৌজ্যম্ ॥ ৭৭ ॥ 

ত্যক্তমলমূত্র ও নাঁতিবুভূক্ষিত ব্যক্তিকে নিরূহ প্রদনি কনিবে। দোষের নিহঁরণ বা 

দেহের রোহণ হেতু শরীর নৃতন করে বলিয়া ইহার নিরূহ সংজ্ঞা হইয়াছে । বয়সের 
স্কীপন অথবা আয়ুর স্থাপন হেতু ইহার অপর নাঁম আস্থাপন ॥ ৭৪ ॥ 

উত্তম শুদ্ধি দ্বারা বমিত হইবার পর একপক্ষ পরে বিরেচন এবং বিরেচনের 
একপক্ষ পরে নিরহণ, নিরূহণ দিনেই অন্ুবাসন এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে 
অন্থবাঁসন কর্তব্য ॥ ৭৫॥ | ূ 

_ নিরহণার্থ--বাধুপ্রধান রোগে মধু ৩ পল, বাঁতব্যাধিতে উক্ত নারায়ণ- 
প্রসারপ্যাদি পকতৈলদি ৬ পল, কন্বদ্ব্য ২ পল, কাঁথ ১* পল এবং প্রক্ষেপ 
অর্থাৎ দুগ্ধ গোমূত্র কাঞ্ধিক প্রভৃতি ৩ গল, মোট ২৪ পল; পিশ্প্রধান রোগে-_মধু 
৪ পল, স্নেহ ৪ পল, কঙ্ক ২ পল, কা ১* পল, প্রক্ষেপ ৪ পল, মেটি-২৪ পল; 
কফপ্রধান রৌগে-_মধু ৬ পল, স্সেহ পদার্থ ৩ পল, কন্ধ ২ পল, কাঁথ ১* পল এবং 

7. এল, মেটা৪ পল .এই সকল দ্রব্যের নিরূহণ দিবে ॥ ৭৬1৯ 7. 



চতুর্থখণ্ডঃ। 

শা ধিরমতমাহ 
নিরূহবস্তিবর্বহুধা ভিদ্ভাতে কারণীন্তরৈঃ। 
তৈরেব তম্ত নামানি কৃতানি মুনিপুঙ্গ বৈ ॥ ৭৮ ॥ 
নিরূহস্যাপরং নাম প্রোক্তমাস্থাপনং বুধৈঃ। 
স্বস্থানন্থাপনাদদৌব-ধাতুনাং স্থাপনং মতম্ ॥ ৭৯ ॥ 

নিরাহস্য প্রমাণঞ্চ প্রস্থং পাদোত্তরং পরম্। 

মধ্যমং প্রস্থমুদ্দিষ্টং হীনঞ্চ কুড়বাস্ত্য়ঃ ॥ ৮০ ) 
অতিন্সিপ্ষোতক্রিষটদোষঃ ক্ষাতোরন্কঃ কৃশস্তথা । 
আধ্মানচ্ছর্দিহিক্কার্শঃ-কাসশ্বাসপ্রগীড়িতঃ ॥ 

গুদশোথাতিসারার্তো বিসুচীকুষ্টসংযুতঃ। 
গর্ভিণী মধুমেহী চ নাস্থাপ্যশ্চ জলে।দরী ॥ ৮১1 

বাতব্যাধাবুদাবর্তে বাতাস্য্িষমজ্বরে | 

মুচ্্াতৃষ্ঞোদরানাহ-মুত্রকৃচ্ছ!শ্মরীষু চ ॥ 
বৃদ্ধ্যস্থগ দরমন্দা গ্লি-প্রমেহেষু নিরূহণম্। 

শুলেহয়পিত্তে হত্রোগে যোজয়েদ্িধিবদৃবুধঃ 1 ৮২ ॥ 

শা ধিরের মৃত সমবাঁয়িকারণ তেদে নিরূহবস্তি নান! প্রকার হইয়। থাকে। 

মুনিগণ সেই সেই কারণভেদে তাহাদের নাঁমভেদ করিয়াছেন। দোষ ও ধাতু 
সকলকে স্বস্থানে স্থাপিত করে বলিয়া উহার অপর নান আস্থাপন। নিরূহের 

পুর্ণমাা--সপাঁদ প্রস্থ (5২॥* সের ), মধ্যম মাত্রা-১ প্রস্থ ( /২ সের ) ন্যুন 

মাত্রা"”ত কুড়ব (%১॥, সের) ॥ ৭৮--৮০ ॥ 

অতিিপ্ঠঃ উৎক্রিষ্টদোষ, কৃশং গরভিণী স্ত্রী এবং উরঃক্ষত,.আধ্মান; বমি, হিকা, 
অর্শ; শ্বাস, কাসঃ গুহদেশে শোথ, র, বিহ্ুচিকা+ কুষ্ঠ, মধুমেহ ও জলোদর 
রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগেকে আস্থাপন দিবে না ॥ ৮১ ॥ 

, বাতব্যাধি,. উদদাবরত, বাতরক্ত, বিষমন্র,মৃদ্ছা, ভূষণ, উদর,আনাহ, মুত্রকৃম্ু,অশ্মরী,.. 
বৃদ্ধি প্রদর)অগ্িমানদয, এরমেহ গ্রমেহ,ূল/অররপিত ও হত্দ্গে আস্াপ্নপ্র্নেঞ "৯ 



উল ৃ পারভাবাপ্রদীপ:। 

িরনীরি লিং স্বিশ্মমভোজিতম্। 
. মধ্যান্নে গৃহমধ্যে তু যথাযোগাং নিরূহয়ে 1 ৮৩ ॥ 

ন্মেহবস্তিবিধানেন বুধঃ কুর্ধ্যান্গিরূছণম্। 

জাতে নিরহে চ ততো! ভবেছুৎকটুকাসনঃ। 

তিষ্টেন্ম হূর্তমাত্রস্ত নিরহাগমনেচ্ছয়া ॥ ৮৪ ॥ 

অনায়ান্তং মুহূর্তীন্তে নিরহং শোধনৈহ'রেৎ। 

নিরূহৈরেব মতিমান্ ক্ষারযুত্রায়সৈক্ধবৈঃ ॥ ৮৫ ॥ 
সম্যঙ নিরহন্ত লক্ষণমহ 

চিকিৎসাম্বতে যথা--- 

ন ধাবত্যোৌষধং পাণিং ন তিষ্টত্যবলিপ্য চ। 

ন করোতি চ সীমন্তং স নিরূভঃ হ্থযোজিতঃ 7 ৮৬ ॥ 

কন্ধনেহকষায়াণামবিবেকান্তিষরৈঃ। 
বস্তিভ্ত্র কক্কিতঃ প্রোক্তস্তম্যাদানং তথার্থকৃতড ॥ ৮৭ 

অপৃথগ ভাব ইতুযুক্তং ভবতি অত এবোক্তং কন্ছেত্যাদি ॥ ৮৬। ৮৭ ॥ 

ন্নেহম্বারা নিগ্ধ ও স্মেদ দ্বারা স্বিন্ন, অভুক্ত রোগীকে ঝমুঃ মল ও মৃত্র- পরি শ্যাগ 
করাইয়া মধ্যাহৃকাঁলে গৃহমধ্যে স্সেহবস্তিবিধানে * যথ|যোগ্য নিরহ প্রদান করিবে। 

নিক্বহবস্তি প্রদাননিস্তর উহার প্রত্যাগমন "প্রতীক্ষায় মুহূর্ত কাল উৎকটুকভাবে বসিয়া 
স্থাকিবে। "মুহূর্ঘ কাল” বলায় বুঝিতে হইবে যে, নিরূহের প্রত্যাগমনকাঁল এক 

মুহূর্ত । মুহুর্তীস্তেও যদি নিরহ প্রত্যাগত না হয়, হা হইলে ক্ষারি, মূত্র, অন ও 

ঈৈন্ধব সংযুক্ত শোধন দ্রব্যপ্রস্তত নির্বহ সি দ্বারা প্রথম প্রযুক্ত নিরূহের 

 প্রত্্যানয়ন করিবে ॥ ৮৩--৮৫ ॥ 

সম্যকৃনধপে প্রস্তুত নিরূহ এত পৃ'ত তা হর না! যে ভাঁধা লাগিলে হস্ত ধৌতব্ৎ 

হয় এবং এত ঘনও হয় না৷ যে হাতে লাগিয়া জড়াইয়! থাকে। অথবা! হাতে তৈলাদির. 

স্টার বসতি ফান পদ বলা হা নাই, আবখয এখানে লি হইছে |. 



চতু্থখ্ডঃ। | ৯ 

পূর্বেরবাক্তেন বিধানেন গুদে বস্ডিং নিধাপয়েত। 
ত্রিংশম্মাত্রাস্থিতে। বস্তিশ্ততজু.ৎকটুকো ভবেহ ॥ ৮৮ ॥ 
যাবত পর্য্যেতি হস্তাগ্রং দক্ষিণং জানুমণ্ডলম্। | 

নিমেযোন্মেষকালো বা স! মাত্রা পরিকীন্তিতা ॥ ৮৯ ॥ 
জানুমগুলমাবেষ্ট্য দত্তং দক্ষিণপাপিন! | 
কৃষ্টনেত্রশ্ছটাশব্দ-শতং তি্টেদবেগবান্ ॥ 
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা থাহ 5ঃ। 
পুটং প্রদাপয়েছৈছ্যো বুদ্ধা রোগবলাবলম্ ॥ 
সম্যউ্বনরঢুলিঙ্গে তু প্রান্তে বন্তিং নিবারয়েও, ॥ ৯০ ॥ 

উৎ্কটুকে! ভবেদিতি বস্তেবাগমনাধ | উৎকঢ়ক ইতি উদগত ইতি লোকে। 
এত্চ্চ স্বহুকোষ্ঠং প্রতি বেগিনঞ্। অবেগিনং পতি আচবকেষ্টিং প্রতি যথা ॥ ৮৮ | 

কষটনেঙো! বহিষ্কতন্লিকঃ ছটা তুভীতি খ্যাতা। যথার্থত ইতি যো যাবস্তং 
পুটমর্কতি তন্মৈ ভাগুং পুটং দাপঘেদিত্যর্থ; ॥ ৯০ ॥ 

বেখাও পড়ে না। গ্রস্থান্তরেও উক্ত আছে--কৰ, গ্েহ ও কাথের পরস্পর 

অপৃথগণ্ডাব দৃষ্ট হইলে জাঁনিবে যে, উহ। যথাঁষথ ওস্তত হইয়াছে এবং সেইন্ষপ 
নিরূহ গুযৌগেই শান্ত্রে।ক্ত ওথা কাথিত ফল পাঁওরা বাজ ॥ ৮৩1 ৮৭ ॥ 

প্রকাধাস্তবে শিক5 বিষয় বলা ভইতেছে--অন্রবাসন বিধংনে নিরহ প্রদান 

করিবে। বল্ডিপ্রযোগীনন্তর মৃছুকোষ্ঠ বগবান € যাহার শত্্র মলবেগ উপস্থিত হয় ) 
ব্যক্তি ৩* মাত্রা কাঁল অপেক্ষ! কবিষা বস্তির প্র ত্যাগমনার্৫থ উৎকটুক ভাবে বসিবে। 

জানুমণ্ডুলের উপবিভ।গে দক্িণহস্ত একবার ঘুরাইতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ অথব। 
একবার চন্ষুর পাতা ফেলিতে বা তুলিতে যত সময আবশ্যক হয, তাবৎকাল--এক 

মাত্রা । ক্রুরকোষ্ঠ অব্গবান্ ব্যক্তির গুহ্ঘার হইতে নল আকুষ্ট হইবার সময় উক্ত 
রোগী দক্দগিণ হস্ত দাবা জানুমণ্ুঈত্আবেটন পূর্বক একশত তুডি দিতে যত বম 

লাগে, ততগ্বণঃউতৎ্কটুকভাঁবে বসিষ্কা গর ব্লবল বুঝিগ়া প্রয়োজনানু- 

সারে ছুই, তিন বা চারিব!র (বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিন বারের অধিক বস্তি 

দিহাকটুবিধাঁন নাই ) পর্যাস্ত নিকহ দিবে ।স্রিসম্যক্ : নিকহণের লবণ ৬৪৯ হইলে, 



৯৯৪, পরিভাষা-প্রদীপঃ। 

 জন্যচ্চ-নাতি প্রদেশ কটাঞ্চ গত্বা কুক্ষিং সমালোড্য পুনশ্চ স্ফটম্ 
সংন্মিহা কায়ং সপুরীবদোবঃ সম্যক্ পুখেনৈতি চ যঃ স বপ্ডিঃ ॥ ৯১ ॥ 
প্রন্্টবিণুত্রপমীরণত্বং রচ্যগ্িবৃহ্যাশয়লাঘবানি। 
বেগোপশান্তিঃ প্রকৃতিশ্ফিত চ বলঞ্চ তু স্তাৎ স্থনিরূটলিঙ্গম্॥ ৯২ 

অসম্যড নিরূহলক্ষণমাহ--- 

স্যাদ্ হৃচ্ছিরোরুগ. গুদকুক্ষিলিঙ্গে শোথঃ প্রতিশ্টা পরিকত্তিকা চ। 

হৃল্লাসিকামারুতমুত্রসঙগঃ শ্বাসে৷ ন'সম্যক্ চ নিরূহিতে স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥ 

অযোগশ্চাতিযোগশ্চ নিরূহস্য বিরেকব ॥ 

ইতি নিরূহবস্তিবিধি | 

অথোত্রবস্তিঃ। 
যদাহ শাঙ্গ ধরঃ-- 

অভঃপরং প্রবক্ষ্যামি বস্তিমুত্তরসংজ্ঞিতম্_। 

দ্বাদশান্গুলকং নেত্রং মধ্যে চ কৃতকর্ণিকম্ ॥ ৯৪ ॥ 

সম্যক্ প্রযুক্ত বন্তি নাভি ও কটিদেশে গমন ও কুর্সিদেশ আলোড়িত করিয়! 

শরীর লিগ্চ করত মল ও দোষের সহিত মুখে প্রত্যাগমন করে। অপর--মল মুত্র 
ও বায়ুর য্থাষথরূপে নিঃসরণ এবং আহারে রুচি, অগ্নির বৃদ্ধি, আশম় সকলের 
_লঘুতা, বেগের শাস্তি, প্রক্ৃতিস্থতা ও বললাভ হইলে বুঝিবে, সম্যক নিরূইণ 

হইয়াছে ॥ ৯১। ৯২ ॥ 

_. অসম্যক্ নিক্নহে হৃদয় ও শিরোদেশে বেদনা, গুহাদেশে, কুক্ষিতে ও লিগে 

শোথ, প্রতিষ্ঠায়, কর্ভনবৎ পীড়', বমনভাঁব, মল মৃতের অপ্রবৃত্তি ও শ্বাস এই সকল 
ক্ষণ উপস্থিত হয়। অতি বিরেচনে এবং, -এসম কৃ বিরেচনে যে সকল লক্ষণ 
উপস্থিত হয়, অতি নিরূহণে এবং. ওক নিরহণেও সেই সকল লক্ষণ উপস্থিত 

“হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ | 
ুত্তি--অতঃপর উত্তর বস্তিরঃবিষয় কথিত হইতেছে। উর বাস্তির নেন 

এুইনে এবং উহার মধ্যভাগে কর্ণিক থাকিবে । . উতাবি. 



চতুথখ 1 | ১১১. 

মালভীপুষ্পবৃস্তাভং ছিত্রং সর্ষপনির্গমম্ 
পঞ্চবিংশতিবর্ষাণামধো মাত্র! দবিকাধিকী। 

তদুদ্ধং পলমাত্রা চ স্নেহস্যোক্তা! ভিষথরৈঃ ॥ ৯৫ ॥ 
অধথাস্থাপনশুন্বন্ত তৃপ্তস্ত শানভোজনৈঃ। 

স্িতশ্ জানুমাত্রেণ পীঠেহম্িষ্য শলাকয়া ॥ 

ন্সিগ্ধয়া মেঢুমার্গেণ ততো! নেত্রং নিযোজয়েত॥ ৯৬ ॥ 

শনৈঃশনৈর্তীভ্যক্তং মেঢুরক্ষে,হুলানি ষট্। 
ততোহবপীড়য়েঘ্বস্তিং শনৈনেত্রঞ্চ নিহ রে । 
ততঃ প্রত্যাগতে স্সেহে স্েহবস্তিক্রমো হিতঃ ॥ ৯৭ ॥ 

্্রীণাং কনিষ্টিকা-্ছুলং নেত্র কুর্্যাদ্দশাঙ্গুলম্। 
মুরগপ্রবেশ্যং যোজ্যঞ্চ যোন্যন্তশ্চতুরঙ্গুলম্ ॥ 

ছাঙ্গুলং মৃত্রমার্গে চ সুক্গমং নেত্রং নিষোজয়েশু। 
মুত্রকৃচ্ছবিকারেষু বালানামেকম্গুলম্ ( ক) 1 ৯৮॥ 

অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বৃস্তের স্তাঁয় এবং মুখের ছিদ্র সর্ষপ-নির্গম-যোগ্য হইবে। 

পঞ্চবিংশতি বধ পর্যযস্ত উত্তরবন্তি দানার্থ স্নেহের মীত্রা--৪ তোলা, তরদুর্ঘ-বয়থদের 
পক্ষে ১ পল ॥ ৯৪1৯৫ ॥ 

আস্থাপন দ্বারা শরীর শৌধিত এবং স্নান ভৌজন করহিয়! রোগীকে জান্কতুল্য উচ্চ 
আঁসনে ( কেদারায় বা টুলে ) বসাইবে। তদন্ত স্সিগ্ধ শলাকা ছারা! মৃত্রমার্গ অন্বেষণ 
করিয়া পশ্চাঁৎ ঘ্বতাভ্যক্ত বন্তিনেত্র ধীরে ধীরে মেঢ,মার্গে ছয় অঙ্থুল পরিমাণে প্রবেশ 
করাইয়া দিবে। পরে বস্তি ধীরে ধীরে পীড়ন করিয়া বস্তি হইতে নল বাহির করিয়া 
লইবে। ন্েহ প্রত্যাগত হইলে স্নেহ নিয়ম সকল পাঁলন করিবে ॥৯৬/৯৭'॥ 
.. স্ত্রীলোকদিগকে উত্তরবস্তি প্রদানার্থ দশ অঙ্গুল পরিমিত এবং 
রোঁগিশীর কনিষ্ঠ্ুলির সায় স্থুল করিবে। মুখের ছিদ্র মুরদীপ্রিবেশযোগ্য হইবে। 

(ক) যাহ বাগফট£। স্ত্রীপামার্ফবকালে ভু যোনিগ্ হাডপারতঃ | বিদবীত যা 
ূ গাম. .. বাসিবিআপুলেযুযোলিত্যাপগ যে |. উত্তাপ: 



১১২7 -পরিভাষাপ্রদীপঃ) 

শনৈনিক্ষম্পমাধেয়ং সুন্মনং নেত্রং বিচক্ষগৈঃ। 
যোনিমাগেষু নারীণাং স্েহমাত্রা দ্বিপালিকী। 

মুত্রমার্গে পলোম্মানা বালানাঞ্চ দ্বিকার্ষিকী ॥ ৯৯ ॥ 

উত্তানায়ৈ স্ত্রিয়ে দণ্যাদুধজান্বৈ বিচক্ষণঃ। | 
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষস্তাবুস্তরসংভ্ঞ্িতে। 

ভূয়ো বস্তিধিধাতব্যঃ সংযুক্তৈঃ শোধনৈর্গণৈঃ ॥ ১০০ ॥ 
ফলবর্তিং নিদধ্যাদ বা যোনিমার্গে দৃঢ়াং ভিষক্। 

সুত্রৈবিনিদ্মিতাং সিগ্ধাং শোৌধনভ্রব্যসংযুতাম্ ১০১ ॥ 
দহামানে তথা বস্তে। দগ্ভাদ্বস্তিং বিশীরদঃ | 
ক্গীরিবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন চ ॥ ১০২|॥ 

বস্তিঃ শুক্ররুজঃ পুংসাং স্ত্রীণামার্তবজাং রুজাম্। 

হন্যাতুস্তরবস্তিস্ত নোচিতো মেহিনাং কচ ॥ 

অপত্যপথে চাঁরি অন্গুল এবং মূত্রমার্গে ছুই অঙ্গুলি পরিমাণে বন্তিনেত্র প্রবেশ 
করাইতে হয়। বাঁলকদিগের মৃত্রকচ্ছ রৌগে এক অঙ্কুলি পরিমিত হুস্ষম (.মূত্রমার্গাত- 
রূপ ) বস্তিনেজ যোজনা করিবে । বন্তিনেত্র এরপভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন 
ততৎকালে হাত না কাপে । যোনিমার্গে উত্তরবস্তিদানার্থ স্নেহের হাত্র। ২ পল এবং 

ুত্রমার্গে প্রয়োগার্থ ৯ পল, বাঁলকদিগের পক্ষে ৪ তোলা ॥ ৯৮। ৯৯1 

স্ত্রীলৌকদিগকে উত্তানভাবে শয়ান এবং তাঁহাদের জীনবয় উর্ভাবে স্থাপন 
করিয়া উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে । উত্তরবস্তি অপ্রত্যাগত হইলে চিকিৎসক 
শোৌধনগণসংযুক্ত বস্তি পুনর্ধার প্রয়োগ করিবে অথব৷ শুত্রবিনিশ্মিত শোধনদ্রব্য কৃত, 
দ্ধ ও দৃঢ় ফলব্ত যোনিমু্সে প্রয়োগ করিবে। যে স্থানে বন্তি:দেওয়! হয়, স্টে 
স্থানে দাহ উপস্থিত" হলে পুনর্বার ্বরিবকতকাখের ধা ৮৯০ 
দিবে ॥ ১৯১৯২ ॥ 

পতি পুরুষদিগের, শুক্র এবং জীলোকদিগের আর্তযনী বকর না করে। 



চতুর্থব্ড; ! ১১৩, 

 সম্যগব্ত্বস্থ লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ। 

বস্তেরুন্তরসংজ্ঞস্য সমানং স্পেহবস্তিন৷ ॥ ১০৩ ॥ 

স্বতাভ্যক্তে গুদে ক্ষেপ্যা শ্লক্ষ। স্বানুন্টসম্িভা । 
মলপ্রবর্তিনী বণ্ডিঃ কলবর্তিশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১০৪ ॥ 

আন্নসেনস্তাহ 

বস্তিমাত্রা যথা 

পলাদ্মুত্তরে বস্তিমত্রবস্তিঃ পলদ্বয়ম্। 
ঘাঁপনা স্নেহবস্তিশ্চ দ্বাবেতী ষট.পলাম্থিতৌ। 
পিচ্ছাবস্তিরবেৎ প্রস্থঃ পাদৌনঃ (ক) কীত্তিতোপরঃ ॥ ১০৫ ॥ 

অথ ধূমপানবিধি। 
ধূমঃ পিত্তানিলৌ কুরয্যাদবশ্যায়ঃ কফানিলৌ ॥ ১০৬। 

যাঁপনাবস্তিরিতি বাতবিকারযাপনার্থ যে বন্তিৰিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ | 

প্রমেহীক্রান্ত রোগীকে কদাচ উত্তরবস্তি দিবে না। উত্তরবস্তির সম্যক্সাদ্ধ লক্ষণ, 

ব্যাপৎ ও ক্রম শ্নেহবস্তির সমান জানিবে ॥ ১০৩ ॥ 
গুহ্দেশে খত মাঁথাইয়া, রোগীর অঙ্গষ্ঠতুল্য মস্থণ বর্ভি প্রয়োগ. করিলে মলের 

প্রবর্তন হয় $ এই বন্ডির নাঁম ফলবর্তি ॥ ১০৪ ॥ 
আনন্দসেন বলেন--উত্তরবস্তির মাত্রা--অর্ধপল, মাত্রাবস্তির মাত্রা--২ গল, 

যাপনা.ও গ্গেহ্বস্তির মাত্রাঁ-৬ পল এবং মাত্রা--পাদৌন প্রস্থ অর্থাৎ 
+১0* সের। মাত্রীবস্তি অন্থ্বাসনেরই প্রকারভেদ ॥ ১ ৃ 

ধূমপান ।-ধূমে বাহু পিতের প্রকোপ এবং কুজুঝটিকাঁয় কফ ও বায়ুর 
প্রকোপ হয় থাঁকে 1 ১৯৬ ॥. 



পরিভাষা-গ্রদীপঃ | 

ধূমপানশুণমাহ 

গৌরবং শিরসঃ শুলং পীনসোহদ্ধাবভেদকঃ। 
কর্ণাক্ষিশূলং কাসশ্চ হিক্কাশ্বসৌ গলগ্রহঃ ॥ 
দন্তদৌর্ব্ল্যমাআবঃ শ্রোত্রঘাণাক্ষিদোষজঃ। 
পুতিপ্রাণাস্যাগন্ধশ্চ দন্তশূলমরোচকম্॥ 

হনুমন্যাগ্রহঃ কণ্ডুঃ ক্রিময়ো মুখপাুতা । 

শ্লেত্ম প্রসেকো বৈশ্বর্য্ং গলগ গুাধিজিহবকে ॥ 
খলিত্যং পিঞ্রহ্থপ্ কেশানাং পতনং তথা । 

ক্ষবথুণ্চতিতন্দ্। চ বুদ্ধেশ্মোহোহঠিনিদ্রত। । 
ধূমপানাৎ প্রণাম্যন্তি বলং ভবতি চাধিকম্॥ ১০৭ | 
রক্তপিস্তাস্থ্যবাধির্য-তৃণু,চ্ছু।(মদমোহকৃড | 
ধূমোহকালেহতিপীতো বা তত্র শীতে। বিধির্মতঃ ॥ ১০৮ | 
প্রাযোগিকঃ সনৈহিকশ্চ বৈর্চনিক এব চ। 

কাসহারী বামনশ্চ ধৃম পঞ্চবিধো মতঃ 1 ১০৯ ॥ 
শষ ০ বপ জত পি | পে পর শপ পপি পি 

প্রযোগিকঃ প্রযোণঃ স্থত্ত, স্নেৎকাবী সেঠিক,। দোষবিরেচন।হ বৈরেচনিকঃ। 
কণ্টকার্য্যাদিভিধু মপাঁনাৎ কাসহরঃ | বমনকারী ব'মনীষঃ ॥ ১০৬--১০৯1 

ধূমপাণের গু11- ্থাঁবাধি ধূমপানে শরীবের গুরুহা, শ্রিংশুল। পীনস, 

অদ্ধাবেদক ( আধকপালে ), কর্ণশ্ল, অঙ্ষিণন. কাস, হিকা। ৭- শলগহ, দস্ত- 
দৌর্বল্য, কর্ণম্রাব, নাঁদাম্াব, নেত্রীর, নাসিক ও মুখের দৌ্ন্ধা, ঘ্থখুল, অরুচি, 
হুগ্রহ, মগ্ঠাগ্রহ, ক ক্রিঘি, মুখের পীওুতা, কফপ্রসেক, বৈশ্বর্ধা, গণগঞ্ড 
অধিজিহবক, খালিত্য (টক), বেশ্রেম্পপিঙগলঠা ও পতন, শলথু (হাঁচি ), তন্তু! 
বুদ্ধির মোহ 'ও অতিনি্র! এন্টি নিবারিত এবং বলধৃদ্ধি হয়| থাকে 1 ১*৭ | 

অকালে. জাতি মানা ধূমপান করিলে রক্তপিন্ত,-মান্ধ্য, বধিরতা, তষ্চা, মূষ্ছা, 
মন্ততা, ও মোহ উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় শীতলক্তিয়া কর্তব্য & ১৮ । 

পরুযৌগিক, নৈহিক, বৈরেচন, কাঁসহর ও বাঁষন ভেদ ধূম পাঁচ প্রকার । সুখ বা 
হাহা য়া করিবে । বক্ষ ও কস দোষে 

০ 



চতুর্থবণ্ডঃ | | ১১৫ 

বক্রেণৈব বমেন্কুমং নস্তো বক্তেণ বা পিবন্। 
উরঃক্গতে দোষে বক্তেণ ধৃূমমাপিবে। 
নাসয়! তু পিবেদ্দেষে শিরোশ্রাণাক্ষিসংশ্রয়ে ॥ ১১৯ ॥ 
গন্ধৈরকুষ্ঠতগরৈর্বর্তিঃ প্রাযোগিকী মতা । 
নৈহিকে তু মধৃচ্ছি্ট-স্নেহগুগৃগুলুসর্জভকৈঃ | 
শিরোবিরেচনদ্রবোর্বব্ভিবৈর্বরেচনে মতা। 
কাসন্্বৈরেব কাসদ্বী বামনৈর্ববামনী মতা ৪ ১১১ ॥ 

পা নিষেধেমাহ 

যোজ্যো ন পিত্তরক্তার্তি-বিরিক্তোদরমেহিযু ॥ 

তিমিরোর্ধানিলাখমান-রোহিলী-দততবস্তিু। 
সৎস্যমদ্যাদধিক্দৌদ্র-ক্ষীরস্সেহবিষাশিষু । 
শিরম্যভিহতে পাঁু-রোগে জাগরিতে নিশি ॥ ১১২ ॥ 

রোহিণী কঠবোহিনী ॥ আশিঘিতি মৎন্তাদিভিঃ সংবধ্যতে। পানে 
ভোঁজনে চ ॥ ১১০ স১১২ ॥ 

মুখঘ্বারা ধৃহ্পান করিয়া! মুখবাঁরাই ত্যাগ করিবে। আর মস্তক,নাসা ও নেত্রগত- দোষে 
নাঁসিঝাদারা ধূমপাঁন করিয়া মুখছ্ার! তাহ! ত্যাগ করিবে ॥ ১*৯ 

প্রাযোগিক ধৃমপানাথ--কুড় ও তগরপাছুকা ভিন্ন অপ্তর্বাদি শ্রগন্ধি দ্রব্যস্াক্জী। 
ৈহিক ধৃমপানার্থ মোম, বত ( এবং বস! ), গুগগুলু ও ধূনা দ্বারা; বৈরেচনিফ 
ধূমপানাথ-্-ম্বেতাঁপরাজিতা, লতাফট্কী প্রভৃতি শিরোবিরেচন দ্রব্য দ্বা়া ॥ কসিহৰ 
ধূমপানার্থ-_কণ্টকাঁরী, কালকানুন্দা প্রভৃতি কীুব্য ঘর! 
না; চ্ প্রস্ৃতি বমনকারক স্রব্য দারা বর্তি প্রস্তত কার, 

পিত-ও রকতহষ্টিত, বিরেচনাস্তে, ব্তিগ্রহণের পর, ঝাতরিজাগরণে 
তিমির. উদববাত, আযান, কণ্ঠরোহিনী, পাক ও... শিরোহতিঘাত রোগে এহং 



৯১৬ পরিভাবা-প্রদীপঃ | 

অথ কবলগষধারপবিধিঃ। 
যদাহ শা্গ ধর: 

চতুর্বিবধঃ স্যাদগও্ষঃ ননৈহিকঃ শমনস্তথা। 
শোধনো রোপণশ্চৈৰ কবলম্চাপি তদ্বিধঃ 1 ১ | 

সিগ্ষোৈঃ সৈহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ। 
পিত্তে কটুয্ললখপৈরুঞ্চেঃ সংশোধন? কফে ॥ 
কঘায়তিক্তমধুরৈঃ কটুষৈ রোপণে ব্রণে। 
চতুঃপ্রকারৈর্গগুষঃ কবলম্চাপি কীত্তিতত ॥ ২ ॥ 

অসঞ্চারী মুখে পুর্ণে গণ্ষঃ কৰলশ্চরঃ। 
তত্র দ্রবেণ গণডষঃ কন্ধেন কবলঃ প্ৃতঃ ॥ 
দগ্যাদ্ দ্রবেু চুর্ণঞ্চ গণ্ডুষে কৌলমাত্রয়া । 
কর্ষপ্রমাণঃ কল্ধণ্চ কবলে দীয়তে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥ 
ধার্য্যান্তে পঞ্চ 1াদ্ধাদগণ্ুষকবলাদয়ঃ। 

গণ্যান্ ন্ুস্থিতান্ কুর্ধ্যাৎ স্বিন্নভালগলাননঃ। 

 গণ্ুমকবলধারণঝধ_ লৈহিক, শমন, শোধন ও রোপণ ভেদে গণুষ এবং 
কবল চারি প্রকার। বাঁয়ুরৌগে শিগ্ধোঝ। নৈহিক কবল, পিত্তরোগে স্বাটুশীতল 
প্রসীদন কবল, কফরেগে উষ্ণ কটু অমন ও লবণ ব্য সংযুক্ত সংশোধন কবল এবং 

রাখে বায় মধুর ও ভিক্ররসবিশিষ্ট রোপণ গু বা৷ কবল প্রয়োগ করিবে । এইরূপে 
চাক্্রকাঁর গঞুষ ব1 কবল কথিত হইল ॥ ১। ২ ॥ 

কাঁথা দ্রবনবয টে ধারার যদি সঞ্চালন করিতে পারা না যায, তাই 

হইলে তাঁহাকে গু ীিইগ বিপরীত অর্থাৎ যাহ মুখমধ্যেধারপ করিয়া অনায়াসে 
সঞ্চালন কুশিতে ও পারা ধায়, তাঁহাকে কবল কহেন গওুষ দ্রবপ্রধান এবং কবল কব 

"করিতে হয়। গষাথ দ্রবপদাথে ১ তোল! মাত্রায় ্ী মৌ. এবং বং কবলাথ 
ডোর কত ওয়া রিধি 9৩ ॥. ৰ 



চতু্খণ্ড | 

মনুষ্যস্্ীন তথা পঞ্চ সপ্ত বা দৌধনাশনান্ ॥ ৪ ॥ 

কফপূর্ণান্ততা যাবচ্ছেদে! দৌষস্ত বা তদে। 
নেত্রযাণজ্তির্যাবৎ তাবাগগুষধারপম্ ॥ ৫ | 

যন্ঠৌষস্থা গণ্যস্ম্ৈব প্রতিসারণম। 
কবলম্চাঁপি তন্যৈব জ্ঞেয়োহত্র কুশলৈনরৈঃ ॥ ৬ ॥ 

হীনযোগীৎ কফোতুরেশে! রসাজ্ঞানারুচী তথ! । 

অতিযোগাম্মুখে পাকঃ শোধন্তষ্তারুমো ভবে । ৭1 

ব্যাধেরপচয়ন্ততিরবৈশগ্ভং বক্ত,লাঘনম্। 
ইল্দিয়াণ।ং প্রসাদশ্চ গণ্ডষে গুদ্িলক্ষণম্ ॥ ৮1 

অন্চ্চ--হৃখং সঞ্চার্ধ্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা। 

অসক্কা্ধ্যা তু যা মাত্র! গণুষে সা প্রকীর্ডিত৷ ॥ ৯ ॥ 

ও মুখদেশে ম্বেদ দিয়া সুস্থিরভাবে তিন পাচ বা সাত বাঁর গঠষ ধারণ করিবে। 

যতক্ষণ মুখবিবর কফে পূর্ণ, দোষের নিঃসারণ এবং চক্ষুঃ ও নাসিক! হইতে আ্রাব 
হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গঞ্ুষ ধারণ করিবে। যে সকল ওধধে গঞুষ দিবাঁর বিধি 
আছে, প্রাতিসারণ এবং কবলও সেই সকল ওঁ দ্বার! প্রয়োগ করিবে! অসম্যক্ 

গণুষ ধারণে কফের উৎরেশ মধুরাদিরসঙ্জনের অভাব এবং অরুচি হয়। অভিরিক্ত 
ধারণে মুখের পাক ও শোষ, তৃষ্ণ। এবং ক্লান্তি উপস্থিত হ়। দম্যক্ ধারণে রোগের 

নাশ, মনের প্রীতি, বৈশদ্য, মুখের লঘুতা ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা এই সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৪--৮ ॥ 

মতীস্তরে কবল ও গওুষ ধারণের মাতাঁযতটুকু দ্রবদ্রব্য মুখমধ্যে ধারণ কৰিয়! 

“অনায়াসে সধগলন করিতে পার! যায়, ততটু র পরিমাণ । আর যতটা দ্রব- 

অব্য মুখে ধারগ করিয়া অনায়াসে সধালন করিতে কমায়. না, ততটা! গওুষের 
মাত্রা ॥ ৯॥ 



5১৮ | পরিভাষা প্রদীপ: । 

অথ রক্তমোক্ষণবিধিষ্।' 
অতিক্রুতৌ৷ হি মৃত্যু স্যাদ্দারুণা বানিলাময়াঃ 1১ ॥ 
্রস্নবর্ণকদিয মিলির নিচ্ছন্তমব্যাহতশক্তিবেগম্। 

সুখাস্থিতং পুষ্টি লোপপন্নং প্রসন্নরভ্তং পুরুষং বদস্তি ॥ ২ 1 
মন্বহীনে বথাসন্ন-প্রদেশে ব্যধয়েচ্ছিরাম্। 

নভ্ানযোড়শাতীত-সগুত্যর্বক্ ক্রতাহ্জাম্ ॥ ৩1. 

অন্সিগ্ধ'স্বেদিতাত্যর্থ-স্বেদিতীনিলরোগিণ।ম্। 

গর্ভিণী-সুতিকাজী ৭-পিস্তঅশ্বাসকাঁমিনাম্ ॥ 
অতিসারো দরচ্ছর্দি-পাওুসর্ববাজশোধিনাম্। 

নেহপীতে প্রযুক্তেযু তথা পঞ্চস্থ কর্পান্থু 

।  ব্লল্তমোক্ষণকিধি। কোনরূপে অধিক রক্ত নিঃসরণ কর! উচিত নহে 

কারণ রক্তের অভিবে মৃত্যু অথবা দারুণ বাঁত জনিত রোগ সকল উপস্থিত হইয়! 
থাকে 1১] 

বিশুদ্ধ রক্ত পুরুষের লক্ষণ-_বিশুদ্ধ রক্ত পুরুষের ইন্জিয় ও বর্ণের প্রসন্নতা 
ই্জিয়ার্থ রূপরসাদিতে প্রবৃত্তি, শক্তি ও মলমুত্রাদির বেগ অব্যাহত এবং সুখ পুষ্টি ও 
বল লা হইয়। থাকে 1 ২ ॥ 

ব্যধ্য শিরা দেখিতে না পাইলে মর্শস্থান ত্যাগ করিয়া তংসমীপন্থ শিরা 

বিদ্ধ করিবে। ফৌড়শবর্ষের নৃান্বয়ন্ক এবং সত্তর বৎসরের উর্ধবঙ্ক ব্যক্তিদের 
শিরাবেখ কর্তব্য নহে। যাহাদের রুক্তত্রাব হইয়াছে বা যাহার্দিগকে পঞ্চকর্ম 
প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদিগেরও শিরাবেধ করিবে না! আর অঙ্গিগ্ধ 
আঙ্গেছিত, অতিম্মেদিত, পীতন্নেহ, গুটি এবং সৃতিকা, অীর্প, রক্তপিতত, শ্বাস, 
কাল, অতিপার, উদর, বমি, ৯ সর্বাশোথ ও বাম রোগে পীড়িত ব্যক্িরও 
শিকাবেধ করি) শিরা যস্ত্রিত ও উখাপিত না করিয়া বিদ্ধ করিবে না ব! 



চতুখখ্তঃ। . 

নীবক্ত্রিতাং শিরাং বিধোন্ন তির্যাঙনাপ্যনুখিতাম্। 
ন[ভিলীভোষ্ণবাতাত্র্রেষশ্ত্রা তায়িকাদগদাৎ ॥ ৪ ॥ 

থ ঘুততৈলমুষ্াবিধিঃ | 
সৃতমুগ্ছা বিধিঃ--. 

পথ্যাধাত্রীবিভীচৈ লখররজনীমাতুলুজবৈচ্চ 

দ্রব্যেরেতৈঃ সমন পলকপরিমিতৈর্মন্দমন্নীনলেন। 

আজাপ্রস্থং বিফেনং পরিচপলগতং মুচ্ছয়েদৈভরাজঃ | 

তণ্রাদামোপদোষং হরতি চ স্গলং বীর্য্যবশ সৌধ্যদায়ি ॥ ১1 
কনতৈলমৃচ্ছাবিধিঃ | 

বয়ঃস্থারজনীমুস্ত-নিম্বদাড়িমকেশরৈঃ | 
কৃষ্ণজীরকহীবের-নলিকৈঃ সম্ভীতকৈঃ। 
এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েত। 

কটুতৈলং পচে হেন আমদৌষহরং পরম্ ॥ ২॥ 
ততিবাতি এবং অতিমেঘের সময় শিরাবেধ করিবে না, তবে আগত অনিজনক 
কেগ উক্ত কাঁলেও শিরাবেধ করিতে পারা যায় ॥ ৩1৪ ॥ 

স্বতমুচ্াবিধি-দৃঢ় কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে দ্বৃত পাঁক করিয়া, কৃত যখন 
নিক্ষেন হইবে, তখন প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে ছোঁলঙ্গ লেবুর বস, তদনন্তর 
হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সুতা, এই সবল দ্রব। স্বতে নিক্ষেপ করিবে। চাঁরি সের 
স্বতের মুক্ছন করিতে হইলে মূচ্ছাড্রব্া সকলের পরিমাণ ১ পল বা অ'ট তোনা, 
পাঁকার্থ জল ১৬ সের। ইহাতে ত্বতের আমদোঁ নষ্ট হয় এবং উহা! বী্যযশালী ও 
থদায়ক হয় ॥১॥ ০ ৃ 

বধি-পূর্বোক্ত ফ্প্রশানীতে কটু তৈলও মৃঙ্ছিত করিবে 
অর্থাৎ তৈল নিক্ষেন হইলে প্রথমে হরিদ্রা। ফি রা পরে আমলা, 
নিক হাড়িমছাল,নাগকেপর, কষ্জীবা, বালি 



এরওতৈলমৃচ্ছাবিধিঃ | . 

বিকসামুস্তকং ধান্যাং ত্রিফল! বৈজয়স্তিকা |. 
হ্রীবেরধনখকজ্ভর-বটশুঙ্গীনিশাযুগম্ ॥ 

নলিকা! ভেষজং দেয়ং কেতকী চ:সমং সমম্। 

প্রস্থে দেয়ং শাণমিতং মুচ্ডনে দধি কাঞ্জিকম্॥ ৩ ॥ 
তিলতৈলমূচ্ছাবিধিঃ | 

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমূলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ 
তৈলং নিক্ষেনভাবং গতমিহ চ যদা৷ শৈত্যযুক্তং তদৈব । 
মঞ্জিষ্টারাত্রিলোধৈর্জনধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ 
সৃচীপুষ্পাংঘ্রিনীরৈরূপহিতমথিতৈন্ধযৌগং জহাঁতি ॥ 
তৈলগ্কেন্দুকলাংশিকৈকবিকসাভাগোহপি ুচ্ছাবিধো 

যে চান্যে ত্রিফলাপয়োদরজনীহ্ীবেরলোধ্রান্িতা । 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোল! মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ১৬ সের জলে পাঁক করিনে। 

ইহাতে তৈলের আমদৌষ নষ্ট হয় ॥ ২ ॥ 

এরগু তৈলমৃচ্ছাবিধি--এরগ তৈলের মৃচ্ছা দ্রব্য যথা- মগ্রিষ্ঠা, মুতাঃ ধনে, 
ত্রিফলা, জযন্তীপত্র, বালা, মুত, খর্জ.র, বটকুঙ্গী, হরিভ্রা, দীরুহরিত্রী, নালুকা, 
কেয়ার ঝুরি, দধি ও কীঁজি প্রত্যেক ৪ তোলা; তৈল /৪ সের। মঞ্লিষ্া প্রৃতি 
দ্বারা পূর্ববৎ মৃচ্ছী করিবে ॥ ৩ ॥ 

তিলতৈলমৃচ্ছাবিধি-_দৃঢ়তর লৌহ কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নি দ্বারা তৈল 

পাঁক করিবে। যখন প্র তৈল নিক্ষেন হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। 
অল্প শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়! ক্রমশঃ তৈলে দিবে । পরে পেধিত, 
সজল মজা ভ্রম ক্রমে তাহাতে নিক্ষেপ, করৰিবে। তৎপরে লোঁধ, মুতা, নানুকা, 

আঁমূলা, বহেড়া, হরীতকী, বেয়ার 7৬ বালা এই সকল দ্রব্য জল সহ শিলাপিষ 

করিযা তৈলে দিবে (4 তৈলে তাহার চতুণ্তণ জল দিয়া পাঁক করিবে 
এবং কিঞ্িৎ.-/ অবশিষ্ট থাঁকিতে নামাইয়। ৭ দিন তদবস্থীয় রাখিবে 1. এই 



_ চতুর্থবণ্ডঃ | ৯২১. 

সূচীপুষ্পবটাবরোহনলিকান্তম্তাশ্চ পাদাংশিকাঃ 
হর্গন্ধং বিনিহস্তি তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ববতে ॥ ৪ ॥ 

তৈলমুচ্ছ। | 

পত্রং পঞ্চরসৈযুক্তং দধিলাক্ষাসমন্থিতম্। 
মুচ্ছানং কারয়েছ প্রাজ্জো গন্ধবর্ণং জহাতি চ ॥ 
আম্রজন্ুকপিণখনাং বীজপুরকবিল্বয়োঃ 
গন্ধকম্মণি সর্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্ 1 ৫ 

অথ গন্কপ্র বযঘ্। 

এলাচন্দনকুস্ুমাহ গুরুমুরাককোলমাংসীশটা 
শ্রীবাসচ্ছদগ্রন্থিপর্ণশশভূতক্ষেণিষজোশীরকম্। 
কম্তরীনখপৃতিশৈলজশুভামেথীলবঙ্গাদিকং 
গন্ত্রব্যমিৰং প্রদেয়মখিলং শ্ীবিষুতৈলাদিযু ॥ ৬ 1 

হরি ও মঞ্জিষঠা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহকে মুচ্ছীত্রব্য কহে। উক্ত দ্রব্যের-পরিমাণ এই, 
তৈলের যৌড়শীংশ অঞ্জিষ্ঠা এবং অপরাপর দ্রব্য মঞ্রিষ্ঠার চতুর্থাংশ $ অর্থাৎ যদি 
তৈল ১৬ সের হয়ঃ তাহা হইলে মঞ্জিষ্ঠাী /১ সের ও অন্ান্ত দ্রব্য এক পোঁম়! 

করিয়া হওয়া! আবশ্যক । মুচ্ছ ক্রিয়া ছার! দুর্ন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধ ও. 

অরুণবর্ণ হয়। তৈলের সহিত ক্াথাদি পাক করিবার সময্স মুচ্ছ। দ্রব্য সমস্ত 

ছীঁকিয়া ফেলিবে ॥ ৪ ॥ 

অপর মতস্পপঞ্চরসযুক্ত পঞ্চপত্র এবং দধি ও লাক্ষা দ্বার! তৈল মৃচ্ছ। করিবে। 

ইহাতে তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ ও বর্ণ নষ্ট হইয়! উত্তম গন্ধ ও বর্ণ হইবে। গন্ধকম্মার্থ 
পঞ্চপল্পবের নির্দেশি 1আম, জাম, কয়েত বেল, টাবা লেবু ও বেল ইহাদের পত্র 
গন্ধকন্ধার্থ প্রযোজ্য ॥ ৫ ॥ 

গহ্গান্্ব্য--এলা6, চন্দন, কুস্কুম, অগুরুস্টু্াী, কীক্লা, জটামাঁংসী, শটা, 
সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কপুরি, শৈলজ; বেগার মূল, সই 
রিিজিছিজী ও লবঙ্গাদি এই সমুদায় গন্ধদব্য বিশুতৈল প্রভৃতি; 



কই, ... পরিভাযাপ্রদীপঃ ॥ 

অপরং গন্ধ দ্রব্যযূ। 
দেবদারুসরলাগুরুত্রচং তেজপত্রঘনকুষ্টকুন্কুমম্। 
গ্রন্থিপর্ণিশঠিকো গ্রগন্ধকং মাঁংসিকানুনবখোটি কুন্দুরু ॥ 
পৃতিকং মধুরিকৈলয়া নখী চন্দনং সমপরং প্রিয়জুকম্। 

মেথিকামদন্থবাস্তাচম্পকং দেবতাড়নলিকা সপৃক্বয়। ॥ 

কক্কোলকং কন্ছসমানি তৈলে দেয়ানি সর্ববাণি স্থগন্ধিকানি। 
অন্যান্যশেষাণি হিতানি বৈদ্যের্বাতাপহারীণি স্থুযোজিতানি ॥৭া 

গ্রস্থান্তরস্য--তৈলাদ্ গন্ধস্য পাদাদ্ং দগ্ভা তচ্ছান্ত্রবিস্তিষক্ |. 

কেচিৎ কন্কসমং মন্যে সর্বত্র গন্ধকর্্নণি ॥ ৮ ॥ 
মতান্তরম্। 

কুষ্ঠ নালুকা পুতিরুশীরং শ্রেতন্দনম্। 
জটামাংসী তেজপত্রং নখী মৃগমদঃ ফলম্ ॥ 

ককোলং কুস্কুমং চোচং লতাকস্তরিকা বচা। 

সুক্ষেলাহগুর মুস্তঞ্চ কপূরং গ্রন্থিপর্ণকম্ ॥ 
প্রীবাসঃ কুন্দুরুর্দে' ব-কুস্থমং গন্ধমাতৃকা । 
সিহলকং মিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং শঠী তথা ॥ 

মতান্তরে গন্ধন্দ্ব্য-_দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দারুচিনি, তেজপত্র, 
নুতা, কুড়, কুক্কুম, গেটেলা, শী, বচ, :জটামাংসী, নবনীত খেটা, কুন্দুরু, থটশী, 
মৌরি, এলাচ, নথী, শ্বেতচন্দন, প্রিয়ঙ্, মেঘী, কন্ত,বী, সুগন্ধি টাপা, দেবতাড়, 
নাঁলুকা, পিড়িংশীক ও কাক্লা এই সমস্ত এবং অন্তান্ত £বাঁতনাঁশক হিতজনক 
ুগ্ন্ধ দ্রব্য সকল ক্ধপরিমাণে তৈলে প্রদান করিবে। কেহ কেহ তৈলের 

অষ্টমীংশ কেহ বা ককের সমান গন্/্রদান করিতে বলেন ৭1৮ ॥ 

অপর গন্ধদ্রের শ বলিকা, খটাশী, বেপার মূল, স্বেতচন্দন, জটামাংসী, 

তেজপজ, ন্ এগনাতি, জায়ফল, কাক্ল1, কুকুম, গুডত্বক্ঃ লতা কম্ত,রী, ব্চ, ছোট 

কির সুতা, কপূর, গেটেলা, সরলকাঃ, কুম্ুরু খেসি, লবঙ্গ, . গন্ধমাতৃকা, 



চতুর্থধ্ডঃ | রি 7 উইত। 

জাতীফলং শৈলজঞ দেবদারু সজীরকম্। 
এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ 1; ৯ 

ইতি পরিভাঘা-প্রদীপসংগ্রহে চতুর্খ: খণ্ডঃ। 

সম্পুর্ণোহমং গ্রন্থঃ 

শিলারস, শুল্ফা, মেধী, ভদ্রমুত।, শটা, জৈত্রী, শৈলজ, দেবদাঁরু ও জীরা এই সকল: 
গকদ্রব্য যথাঁনিরমে তৈলে প্রদান করিতে হয় ॥ ৯1 

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত 

৫ সমাঁ 





শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশীধিপিতি নিজাম বাহাছুর 
এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ, বরদা, করিবান্ুর, মহীশূর, ইন্দোর, 

যৌধপুর) কাশ্মীর, ভরত্তপুব ও পাতিয়ালাধিপতি 

এবং অপরাপর স্বাধীন নৃপতিবৃন্নের অন্মোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোধিত-- 

কবিরাজ চক্দররকিশোর সেন মহাশয়ের 

বাম্বেদ ব্যান ॥ পধধানয় 
২৯ নং কলুটোলাস্রীট__কলিকাতা। 

চরক সংহিতা, শুশ্রুত-দংহিভা, সঈক চনক্রদত্ত, আযুর্বেদ-সংগ্রহ, পাঁচনংগ্রহ, 
মাধবনিদান, নাড়ী-প্রকাশ, আঘুর্ষেদ-প্রদীপ, রসেন্ত্রসার-সংগ্রহ। ভাৰপ্রকাঁশ। 
পরিভাঁবাপ্রদীগ, জব্যগুণ, শাঙগ ধরী'ঞ্ভূতি গ্রন্থের সম্পাদক ও গ্রণেতা-- 

স্্ীদেবেন্দনীথ দেন কবিরাজ ও ্ীউপ্রেন্দুনাথ সেন কবিরাজি 
[পন ও ভিসা, 

' ভারতের স্বাধীন মহারাজগণ এবং দেশের অধিকাঁশ বড় নে 
বারা চিক্িংদিত হযে এবং এই . | 



২ ঠিকানা--প্রীদেবেক্নীথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাই্ীট---কলিকাত্তা! 1 

এত উন্নতি। ব্গিত বিংশতি বৎসর হইতে আমরা চিকিৎসা করিতেছি । 

আমাদিগকে প্রত্যহ শত শত রোগী দেখিতে হর়॥ আমাদের সমস্ত ওঁষধই 

কঅকৃত্রিন--কাঁজেই বিশেষ ফলপ্রদ ; ওধধাদির মূল্যও যথাসম্ভব কম । 

_ রোগণশীস্তির জন্ত:নিজ নিজ প্রাণ, যে সে চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা 

কখনই কর্তব্য নহে । যে চিকিৎসক বিশেষ সন্ত্ীন্ত ও বনাদর্শা এবং শীস্তরজ্ঞ, বাহার 

নিকট দেশের জ্ঞানী ও বড় লোঁকেরা চিকিৎসিত হইয়া থাঁকেন--তীহার 

দ্বারাই চিকিৎসিত হইবার চেই্া করা কর্তব্য । নিজ্ঞ'পনের প্রালাভনে ভুলিয়া 

কাহারও জীবন বিপদগ্রস্ত করা উচিত নহে। 

বামদের ওষধালরই সর্বববিষয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ । ২৯ নঃ কলুটোলাস্রীটস্থ যে 
বাঁটাতে আমাদের এই ওঁবধাঁলয় অবস্থিত, উহা অভি বিস্থৃত চতুস্তল বাটা, প্রা 
২১০৩১৩৪৩ 'ছুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তত। .৭০ নং নুবৃহং ব্রিতল বাঁটীতে 

আমাদের ওধধ-ভাগার এবং ছাত্র ও কর্মচারীর অবস্থিতির স্তান। ১৯ নং কাঁলী- 
ঘাট-বোডস্থ সুরম্য প্রশস্ত বাঁটীতে আমাদের শাখা ওষধালয় । কলিকাতাঁর সন্গিকটস্থ 
আমাদের জমিদারী আগড়পাড়া গ্রামে নেলওযে স্েশনের নংলগ্প দেড়শত ব্ঘি! 
জমির উপর আমুর্কেদ উদ্ভান ও গোশালা । বলা নিশ্রয়জন, . এই কী 
বাটীই আমাদের নিজের । ও 

'বিদেশস্থ যে কোন মহোদয় আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার বাসনায় অথব! 

কোন.ওষধ বা! ভেষজ দ্রব্য পাইবার বাঁগ্ায় পত্র লিখিলে-_ভীহাঁর পত্ব প্রীপ্তির 
পর দিবসেই অমর! তাহার আদিষ্ট উষধ অথবা! পুস্তক কিংবা অপর কোনও 

নিশ্চয়ই প্রেরণ করিয়! থাকি । 5 

এই স্থানে জর, ল্লীহা, যরুৎ, অতিসার, রক্তাঁতিসাঁর, গ্রহণী, মেহ, ধাতু শীণ, 
ধ্জতঙ, স্বাস, কাস, রকতপিত, মূদ্ছা, উ্মাদ, প্রদর, কৃতিকারোগ, শিরোরোগ, 
বাতির, কষ উরি রিমি ), বাত, ক্রিমি, অপ শৌথ, জীর্ণ, অন্পপিভ 
এবং 'শুল গ্ার্প৩ সমস্ত রোগের সর্বপ্রকার আমুর্েদীয় অন্তিম ও প্রত্যক্ষফল- 

তেল, সত, মোদক, অরিষ, আসব এবং. মকরধ্বজ:ও খাতুতব্যাদি 



ঠিকানা--গ্রীউপেন্্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯নং কলুটোলাই্ীট--কলিকাতা | ৩. 

. শন্বিদেশীয় রোগিথণ আমাদের দ্বার! চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে নিজ নিজ 
রোগ-বিবরণ সহ পত্র লিখিলে অতি যত্রপূর্বর্ক পাঠ করিয়া ত্বরায় বিনামূলো ব্যবস্থাদি 
প্রদান কর্ধাধায়। পত্র সকল গোপন করিয়া রাখা হয়। 

নাম ও ঠিকানা স্পঙ্টীক্ষরে লিখিবেন। 
প্রাতে অক্ষম ব্যক্তিদ্িগকে দেখিয়! বিনামূল্যে ওষধ প্রদান করা হয় । আমর] 

উ্তয়ে ওধধাঁলয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীদিগকে য্পূর্বক দেখিয়া 
ব্যবস্থাদি প্রদ্ণান করিয়া থাকি । 

সমর! কলিকাতা হইতে পত্র দ্বার! প্রত্যহ শত শত রোগীর চিকিৎসা 
করিতেছি, বোগীরাও চিকিৎসায় শীঘ্ব নিরাময় হইয়া পরমস্থে সংসারধা্। 

নির্বাহ করিতেছেন। রোগী চক্ষে নাঁ দেখিলে চিকিৎসা করা হয় না এবং 
পীড়াও আরোগ্য হয় না, এইরূপ ধারণা থাকা নিতান্ত ছল | 

আমাদের'সমস্ত উধধই আমাদের প্রথা দৃষ্টিতে প্রস্বতঃ কাজেই তীক্ষবীরয্য্ 
ডাঁকিলেঃডাক শুনে । ওবধ প্রস্ততকরণের ই নিরীগ দ্রব্য্সংগ্রহ করিতে 

ততই কেন অর্থব্যয় হউক নী, আমর! 'তাঁহী করিয়! থাকি, তাহাতে কখনও কৃপণতা 
করি না। যথাশাস্ত্র প্রস্তত আমাদের জগঘদিখ্যাত ওঁধধের উপকীরিতায় সকল 

লোক মোহিত হইয়া! থাকেন বলিয়াই আমাদের দিন দিন এত উন্নাতি এবং তঁষধাঁলয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়! থাকে । 

আমাদের প্রণীত ও সম্পাদিত চরক, স্ুশ্রুত, কদর পাচন-সংগ্রহ, 
চক্রদত্ত, নিদান, ভ্রব্যগুণ, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, শাঙ্গ ধর প্রস্ততি পুস্তক পণ্ডিত 

মান্রকেই মে'হিত করিয়াছে ! : 

,- ২ঈলং কলুটোলাই্বীট ূ 
জ্ীউপেন্দ্রনাথ মেখসপ্রবিরাজ। 

নাযূ্েদ বিদ্যালয় ও ওধধলয় ১ শ্্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ 

কলিকাতা। ৃ 



৪ ঠিকানা- শ্রীদেবেন্ত্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাদীট--কলিকা তা 

হ্হিজাক্ কতদ্রক্িস্পোলর স্নেন্স হাস্পন্েল 

অভবাকুহ্ুসউভ 
মস্তক ও কেশের জগছিখ্যাত হিতকর তৈল। 

এই মহৌষধ পরম সুগন্ধি “জব্বাক্ুত্স্ৃন্ন তত” মস্তকে ব্যবহার 
করিলে কেশক্ষয়, অকালে কেশের পতা, ইন্দরলুপ্ত অর্থাৎ টাক প্রসৃতি কেশসংক্রান্ত 
সমস্ত গীড়াঁর শাস্তি হর ; ফলতঃ যে যে গুণ থাকিলে কেশের উতকর্ষ সাধিত হয়, 
তৎসমস্তই ইহাতে সম্যক্ বর্তমান আছে। অধিকন্থ ইহা দ্বারা মস্তক ঘূর্ণন, 
মস্তিক্ষদৌর্বলা, দা মন হু করা, কর্তব্যকার্ষে অনিচ্ছা, অনুচিত শুক্রব্যয় ও 
অতি গ!দক সেবন জন্ত বা দীর্ঘকালের প্রমেহাদি হেতু মস্তিক্ষের পীড়া এবং 
দর্শন ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা প্রভৃতি রোগ অতি স্বর নিবারিত হয় এবং মস্তিক্ষ 
স্বশীতল থাঁকে। ইহা বাঁযুজন্ শিরোরোগের মহৌষধ । 
. ধাঁহাদের অধিক পরিমাণে মন্তিষ্কের পরিচাঁলল1! কবিতে হয়-তীহাদের মস্তিষ্ক 
অবিকৃত, জম্পূর্ণ কার্যাক্ষম ও সুশীতল বঁথিতে হইলে “জবাকুস্থম তৈল” 
বাবার করিলে অধিক মানসিক শ্রম জন্য কোনরূপ গীড়া আক্রমণ করিতে পারে 

না। শ্রম জন্ত অবসাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে 
অন্যান তৈল আমাদের এই ল্ান্ুচত্মন্ন তল অদ্িতীয় 
৪17 ভিত মহৌষধ | বিবিধ কারণে মন্ুষ্য-শরীদ্ের শোঁণিত 
তৈল জগতে আর নাই।. উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা! ব্যবহারে 

শি ক সেই উত্তপ্ত শোণিত সুণীতল হইয়া মস্তিষ্কে ক্রিয়াবান্ 
ও সমস্ত বাঁযুবিকার ব্দুবিত করে। ইহা অতি মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও মনের 
প্রফুল্লতাসাঁধক । 

ধাহার1 বহুদিবদ হইতে শিরৌরোগে ও কেশ মন্বন্বীয় পীড়ায় কষ্ট পাঁইভেছেন 
এবং বইবিধ পীড়া আরোগ্য লাভে হতাঁশ হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্বস্ত 
হউন---জবাঁকুলুম এ ব্যবহার ০০৬ করিবেন। ধাহার 

শরীর করুন-ইহ ব্যবহারে ্া্থানশিক এবং করীদায়ক নিদ্রানাশ ও 
পীড়া হইতে আকোগ্যলাভ করিবেন) এই সকল পীড়ায় রোগী যত 
একজরারলেয তিল. মরার করিতেছেন--তত. দিব তাহার চিকিৎসা 



ঠিকানা-_প্ীউপেক্রনাথ সেন রুবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাট্াট--কলিকাতা। ৫ 

জল্বাক্ুুত্ুন্ম তিলে বাঙ্গালী জাতির একটা স্লীঘার জিনিয। 
কারণ একজন স্বদেশব'সী ইহার আবিষ্র্ভাঁ। আমরা ম্পর্ধার সহিত বলিতে 
পারি যে, এই পৃথিবীতে যতপ্রকার মস্তিষবের ব্যবহার্য তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে জবাঁকুস্ুম তৈলের স্তায় সর্ববগ্ুণসম্পন্ন উৎকৃষ্ট তৈল এ পর্য্যস্ত আবিষ্কত হয় 

নাই। জবাকুন্ধম তৈল নিজগুণে জগতে সর্বেচ্চ 
বহুল রেল উপকারিতা স্থান অধিকার করিয়াছে । ভারতের মধ্যে িস্া বদি 
বাতিগণ ইহা বাবহার করেন। ও মন্তিক্ষ পরিচালনার জন্ত ধাঁহারা ্ প্রসিদ্ধঃতীহারা অতি 

টি আদরের সহিত আমদের এই জবাকুমুম তৈল প্রত্যহ 
ব্যবহার করেন। দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহিলাগণ প্রায় সকলেই জবাঁকুম্ুম তৈল 
অতি আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। জধাকুম্ম . তৈলে মন্তকের কেশ 
এবং দাঁড়ি ও গে'পের চুল ঘন, চিকণ, বৃহৎ ও স্দৃশ্ত হয় এবং ইহার সুগন্ধে 
দিবারাত্র মন প্রফুল্ল থাকে । জবাকুমুম তৈল প্রত্যেক মহিলার আদরের জিনিষ। 

জন্বাল্ুত্ড নন ৫তলল সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্ববোতকুষ্ট । কি মনকপ্রা 
বিমোহনকারী স্ুগন্ধে, কি কেশদাম পরিপোঁষধণে, কি মস্তিফ নিগ্ধিকরণে অথ্ঝ 
পরিশ্রমজনিত অবসাদ দুরীকরণে আম!দের “জবাকুস্ম তৈল” জগতে অতুলনীয় । 
ভারতের সমস্ত মনম্থিগণ অতি আঁদযষের সহিত প্রতাহ জবাকুন্গুম তৈল ব্যবহার 
করেন। টানা রাংরিচরিসর সভ্ভিক্ষেল্ খাদ্য ব্বরূপ হইয়া 

এই নিন বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক অসং ব্যক্তি এইক্ধপ নীমধুক্ত নিতান্ত 
অপদার্থ নকল ও জাল তৈল প্রস্তত করিয়া গ্রাহকগপকে ঠকাইতেছে। সেইজন্য 
জবাকুসুম তৈলের শিশির গাত্রে__ 

"৭.7 008 সু ০.8.. 

এই কথাগুলি অস্কিত আছে। গ্রাহকগণ অন্ুগ্রহপুর্ব্ক দেখিয়া লইবেন 
এক শিশির মূল্য ১২ টাকা । :ডাকমাশুলাদি1/* আনা। 
তিন শিশির মূল্য ২৯ নয় সিকা ! ভাঁকমাশুলান্ধি4/*-ত অনি 

ছয়, শিশির মূল্য ৪1* টাঁকাঁ। ডাঁকমীনুলাদি ৮/* আর্ট 
ডজন ( ১২ শিশি ) ৮৮* আট টাক! বার আনা । ভাঁঃ মাঃ ১) 

বড় এক. শিশিক্স'সুল্য ৩. টাকা |. ডাঁকমাগুলাদি 1/* আছি. 



৬ ঠিকানা-_শ্রীদেবে্্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাই্ীট--কলিকাঁতা। 

প্নিনিন্খিত ব্ভ্িডিপিশে 

অবাকুনুস্্ুল 
ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য । 

১। ধাঁহাদিগের প্রত্যহ আধক পরিমাণে মন্তিষ্ধের চালনা কাঁরতে হয় । 

২। ধীহাদিগকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। ূ 
৩। ধাহাদিগকে অধিক বিদ্যানুশীল্ন বা! পাঠ করিতে হয়। 

৪1 ধীহাদের মস্তি শ্বতাবতঃ উষ্ণ ও মেজাজ্ খিটখিটে । 
৫। ধাঁহাদের ধাতু বায়ুপ্রধান বা পিত্তপ্রধান। 

৬। ধাঁহাদের নিদ্রো বেশ ভাল হয় না। 

৭। ধীহাদের শ্রম করিলে মাথা ধরে। 

৮। যাহীদের মানসিক পরিশ্রম করিলে কষ্ট হয়। 

৯। যাহাদের মন সদাই খারাপ থাকে এৰং ধাহারা মনে সুখ পান না।, 

১০। ধীহাদের শ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। ১1009 
১১। যাহাদের চুল পাত্লা হইয়। যাইতেছে বা! মন্তকে টাক্ পড়িতেছে। 
১২। পান-দৌষাদির জন্য যাহাদের মস্তিক্ষ ও স্থাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। 
১৩। বাহাদের.কেশ-সংক্রাস্ত কোন প্রকার গীড়া যথা- চুলের হূর্ববলতা, 

চুলের বিবর্ণতা, অকালপন্কতাঃ টাক, মরামাস) খুদ্কি প্রভৃতি 

আছে। 

১৪। উরি মন্তিক্ষের কৌনপ্রকার গীড়া যথা-- মন্তুব-ঘূর্ণন, মাধাঁধরা, 
চক্ষুতে বাগ্লা দেখা, শারীরিক অবসাদ, নিদ্রানাশ প্রভৃতি রোগ 



ঠিকাঁনা-শ্রীউগেন্দ্রনাথ নন কবিরা, ২৯ নং কলুটোলাই্ীট-কলিকাত। 
হি 

955
 

জব্বাুস্ৃদ্ম তৈলেল্ ভপক্াল্লিত]॥ 

৬. 

*.১ 

উষ্ণ মন্তিফ শীতল করিতে, চিন্তাক্রিষ্ট শরীর ক্ফৃত্রিঘুক্ত করিতে, অত্যাঁধক 
মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদ দুর করিতে, কুস্তলের কান্তি যথোঁপধুক্তব্ধপে বৃদ্ধি 
করিতে যে যে উপাদীনের আবশ্ক-'আজু-্পলান্ুু5জ্তন্য মেক” তত্সমুধায় 
সম্যক্রূপে বিদ্যমান আছে। বলা নিশ্বায়োজন, এই ভন্তই জল্বান্ুহস্থ্ন 
€তিক্দেল্র গুণগান সকলেরই কে তারস্বরে উচ্চারিত হইয়া! থাকে। 

এতঘ্যতীত “জত্বানুহত্প্ষন তেল” গন্ধ অতিষ্থ্ট্র। বিলা- 
সিতার জন্য ধাহারা এসেন্স বা দেশীয় গন্ধন্রব্য ব্যবহার করিয়া থাঁকেন”টখন্পন্ধের, . 
তত ব্যবহার করিলে ভাহারাও ইহী ব্যবহারে বিশেষ সন্ত ুইব্নে 1..." 

তৈলেরভ্তায় মলঃপ্ীপ সাকার 



৮ ঠিকানা প্রীদেবেজ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাইাট-্কলিকতি। 1. 

শ্রীল শ্রীযুক্ত হি হাইনেস্ দি অনা-  হিন্হাইনেস্ শ্রীল যুক্ত মহারাজ 

রেবল মহারাজ স্তার প্রতাঁপনারায়ণ সিং রাগা লোকেন্তর বাহাহুর-_-ঢোঁলপুর-. 

বাহাদুর কে, সি, আই, ই, অব, অযোধ্যা মস্তিষ্ক সিষ্ করা সন্বন্ধ জ্বাকুস্মম 

| বেশ া্তিনাশক | 
জ্বাকুহুম তৈলের অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে 

'ামি মোহিত হইয়াছি। এই তৈল সাধারণকে 
বাবহার করিবার জুন্য অনুরোধ করি। ৰ হিন্ হাইনেস্ শ্রীল প্রীমুক প্রবল 

প্রতাপান্িত মহারাঁজাধিরাজ চন্ত্রমমসের 

জং বাহাদুর রাঁণা জি, সি, এস, আই, 

পি, জি, ভিং পি, জি, সি, বাহীছুর অব 

নেপাল-_ 

হিস্ হাইনেস্ চা জীঁমানা- ূ 

ধিপতি মহারাজ প্রত্হামির সিং 

বাহাছুর কে, সি, রঃ এপ, আই 

টি * * জুবাকুহ্ম তৈল অতি উপাদেয়, 

০ টি পদ স্নানের পর ইহীর হুগন্ধের 

গ্গ ক জুবাকুহ্ম তৈল মাথাধরা ও টাকের ব্যাঘাত হয় না। 

সর্বাশ্রেষ্ঠ মহৌষধ । 

| 
ঝান্দী প্রদেশাধিপতি কে। জি; সি, 

প্রীল শ্রীযুক্ত বান্দারাঁধিপতি নবাব এস, আই, বাহাহুরের অভিমত 

সুল্ ফিকান্ (২) বাহাছুরের অভিমত. জ্বাকুহ্ছম তৈল যে সর্বোৎকৃষ্ট তিধয : 
* ক -জুবাকুহুম তৈলের গন্ধ অতি আনন্দ- নর সলেহ নাইি। ইহা সমন্ত শরীরের 

প্রম। ইহা মণ্তিক্ষ ও কেশের পক্ষে বড়ই. ্িতীকারক। 
উপকারী! 

হিস্ হাইনেস্ ঝাঁনঝিরাঁধিপতি নবাঁৰ 

হরি হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মাঁড়োয়ার ন্তার সিদি আঁমেদ খা সিদি ইব্রাহিল 
ঠা ফণী অধিরাণী সাহেবো খাঁছি, সি/আই, ই, বাহীতুরের অভি, 

.. কার লহ উপকারী) অবাকুহ্দ 'ভৈল ও বসন্তঙগালতী অতি উ্ধা-, 
ছি এবং -প্রতাহ দেয় উদ্ধ 1..রুদূর উহা সদাই বাবার কারেণ: 



ঠিকানা শ্রীউপেম্রনথ ষেন.কবিরাজ, “২৯ ইং কলুটোলাইীট--কলিকাঁতী। . ৯ 

হার হাইনেস শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাণী মেজর জেনারেল হিস্ হাইনেস 

কুচবিহার সি, আই, ই, বলেন- মহারাজাধিরাঁজ স্তার প্রতাপ দিং বাঁহাহুর 

ইহা অতি উপায়, গন্ধ অতিমনোহর। জি, সি, এস, আই, কে, সি শব 
ইহা! বেশ ্ িপবগুণবিশিষ্ট ও চুলের হিতকর তৈল। 

সন্ভতোষের সহিত লিখিতেছি যত প্রকার কেশ- 

তৈল ব্যবহার করিয়াছি, তন্মধ্যে জ্বাকুস্থম তৈল 

. একটী।উৎকৃষ্ট তৈল । 

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ চিনি 

বাহাছুর--কালাকোটি-_ হার হাইনেস্ সিনিয়র মহারাণী 

ইহা মস্তিষ্বের ক্লান্তি নাশ করে এবং নুতন ৰ ইন্দোর অন্গ্রহপূর্্বক লিখিয়াছেন-- 

কেশ সমুস্ভুত করে । আমি প্রত্যহ ইগ ব্যবহার | আমি প্রত্যহ জ্বাকুহম তৈল ব্যবহার করি 
করি। ূ জ্বাকুম্থম তৈল মস্তিক্ধ ঠাণ্ডা রাখিতে এবং কেশ 

বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ইহার গন্ধ অতি 

মনোহর। কেশ-তৈলের মধ জুবাকুনূম তৈজ 
| সর্বেরবাৎকৃষ্ট । 

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজী- ূ 

ধিরীঁজ বরোদাধিপতি গায়কোযাড কের. হিস্হাইিনেস্ শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ 
দি, সি, এস, আই, বাহাদুরের এডিকং | রান্্রাজেশ্বর ইন্দৌরাঁধিপতি শিবাঁতী নও 

কুমার শিবরাঁজ রাও দিং বাহাদুর বলেন__| হৌলকার কে, ছি, সি, এস, আই 
টু বাহাঁুর ক্কপাপুর্বক লিখিয়াছেন-_ 

* *+ আপনার জুবাকুন্থম তৈল ব্যবহার 
রা থাকি ই বির শেষ নাক অভি নো নি রা 
ইহার গন্ধ বছুক্ষণ স্থায়ী ও বিশেষ প্রীতিপ্রদ টা 

ভুতপূর্বব কমিশনার সুপ্রসিদ্ধ লেখক 
বঙ্গের গৌরবরবি শ্রীযুক্ত আরঃ সি, দত্ত 

শ্রীল শ্রীযুক্ত প «গার সাম প, দত, যুক্ত: প্রতা রিনি 0.1. ম 

টি অবাকুহম তৈল আমার বাটীতে প্রত্যত 
প্রত্াহ জবাকুহুম তৈল ব্রহার করি, ইহা ব্যবহার হয়। ০ 

আমি বেশ গছন্দ করি। গিগ্ঠতাকারক। 



১. ঠিকানী--প্রিদেবেন্্নাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কদ্ুটোলাহীট__কলিকাতা 

সকল জররোগী বইদিবস হইতে পীড়িত আছেন এবং নাঁনা 

তবে প্রকার দেণীগু বিদেশীর ওষধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভে বঞ্চিত 

হইয়া প্রাণে হতাঁশ হইঘ'ছেন, ভীহাদের চিন্তার কোন কারণ নাঁই। 
জগদ্ধিখ্যাত অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করুন .. সর্বপ্রকার জর হইতে 

আরোগ্য লাভ কন্পিবেন। “অম্বৃতাদি বটিকা” সকল রকম 

জ্বরের অব্যর্থ মহৌব্ধ। ইহার তুল্য জরের অমোঁধ ওঁধধ এতাঁবৎকাঁল 

পৃথিবীতে আবিষ্কত হয় নাই । পুনঃ পুনঃ. কুইনাইন বা অপর কোন 
বিষসংযুক্ত ওষধধ ব্যবহারে ধাঁহারা জরের 

৮১: রা হইতে অব্যাহতি পান নাই, তাহার! 
এবং অন্তান্ত সর্ববপ্রকার অরের তসস্যততাছি আ্রাউিন্ল। ব্যবহার করুন 
অব্যর্থ মহৌষব | অমুতের স্ভাথ উপকার পাঁইবেন। ম্যালেরিয়া 
ভূগিতে ভূগিতে ধাহাদের অস্থিচন্মসাঁর হইয়াছে এবং অদ্ুরে মৃত্যুর ভীষণমৃত্তিসন্দর্শনে 
অধিকতর শ্রিয়মাণ হইতেছেন অম্বতাদি বটিক1 তাঁহাদের পক্ষে মৃতসন্তীবশী 

হুধা ; ম্েহযুক্ত বিষমজ্বর ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রায় নির্দোষদূপে প্রশমিত হয় 

না, কিন্ত ধাতুঘটিত আমুর্ধেদ সম্মত "অমৃভাঁদি বটিকা” সেবনে প্র পীড়া হর্ষ্যোদয়ে 
অন্ধকারের ন্যায় অনৃশ্ঠ হইয়া! যায়। যে অস্বৃতাদি বিকার গুণের কথা 

ভারতের মুকুটধাঁরী রাঁজা হইতে কুঈীরবাসী প্রা পর্যাস্ত আবালববৃদ্ধবনিতা প্রাক 
সকলেই জ্ঞাত আছেন, সর্বপ্রকার অরত্্র স্ইে অমৃতাদিবটিকার গুণের বিষয় 
কিছু বলিবারও বোধ হয় প্রয়োজন নাই । চিকিৎসকপরিত্যক্ত প্রত্যহ শত শত 

 জররোগী “অম্বতাদি বটিকা” ব্যবহারে প্রাণ পাইয়াছেন। ইহা নৃতন অরেও 
বিশেষ উপকূি | 

টকাপূর্ণ এক কোটার মূল্য ১২ টাকা । ভাকমাশুলাদি ০, আনা 



ঠিকানা-_প্রীউপেক্সনাথ সেন কবিরাজ ২৯ নং কলুটোলাইইট্,_-কলিকাতা। ১৯ 

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্য(তনামা 

বারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, মিত্র বলেন--- 
অমৃতার্দি বটিকা বাবশরে নির্দোষরূপে 

অর নিবাঁবিত ভইয়াছে । 

পাবনা গড়'দ হইতে প্রসিদ্ধ জমিদার 

গুর্দাস নাগ মহৌদয় লিখিয়াছেন-- 

অমৃতার্দি ব্টক। বাবারে আমার স্ত্রী 
মালেরিযা জন ৬ষতে অধনোগা লাভ করিল” 

ছেন। 

কানপুর হইতে শ্রীযুক্ধ ডাক্তার 
সীীলম্নন্ি মঙ্গল এল, এম, 
এস, মহোদয় লিখিয়াছেন--- 

অম্মতাছি বটিকা ছ্বাবা পুখাতন জার ও 

পালাহ্বর সম্পূর্ণৰপে প্রশমিত হয়। ওুধধের 
অমোঘ গুণ দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। 

মহামহোপাধ্যায় পুজাপাদ শ্রীযুক্ত 

কৃষ্ণনাথ হ্যায়পঞ্চানন মহাশয় 

বলেন-- 
আমি আপনার অস্বতাদি বটিক! দ্বাবা 

বিশেষ উপকার পাইয়াছি । 

ভবানীপুরের সর্বপ্রধান প্রবীণ ডাক্তার 

শ্রীযুক্ত ন্বিহালীশতপাতল আস্ 
এল, এম' এস? মহোদয় বলেন-- 

অমৃতাদি বটিক! জ্বরের বিশেষতঃ পুরা 
তদ ও ম্যালেরিয়া বরের জতি উৎকৃষ্ট উৎধ । 

ন্রপ্রসিদ্ধ ইঞ্ধিনীয়ার বায় সীহেব 

উ্রীমক্ত বাধু স্কালীঞ্পদি ৫জন্ন 

মহোদয় লিখিয়াছেন-_- 

অম্বতাদি বটিকায়। ম্যালেরিয়া ও তরুণ 
জ্বরে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি । 

স্ুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রজার জি, এস, 

চিউ-+, [), মহোদয় বলেন 

অস্বগদি বটিকাগ গায় জ্বরনাশকতাগুণ 

বিশিষ্ট উধধ পৃথিবীতে অল্পই: দেখা যায়। 

উহাতে কোন উপ্রবীধা দ্রব্য নাই । 

রংপুরের খ্যাতনামা মোক্তার 

শ্ীপন্ত বাহার উল্লা সাহেব মহোদস্ব 

লিখিয়াছেন__ 
অম্াদি বটিকা আনাইয়া নিজের ও প্রতি” 

বেশী অনেক ভ্রীর্ণ শীর্ণ হব বহ্- 
কালের জ্বর নিবারণ করিয়ছি। 

শিলং হইতে শ্রীণক্ত সনাতন খাঁস- 

সর জমিদাঁএ মহোদয় লিখিয়াছেন-- 
আপনার অম্বতাদদি বটিকা যত রোগীকে 

সেবন করাইয়াছি, সকলেই অল্প দিনের মধ্যে 
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । 

ন্বিজ্ঞ ও প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
হুর্য্যনারায়ণ সর্বাধিকারী 15, 38, 9, 
মহোদয় লিখিয়াছেন--- 

আমি বহুসংখাক ত্বররোশিকে অস্বতাি 
বটিক! ব্যবহার করাইন্সা আশ্চঘা 
করিক্াছি। ইহা! বরের অমোঘ উবধ |. 



১২. কানা--এদেবেক্জনথি সেন কবিরঞ্জি, :২৯ নং কলুটোলীষ্্রটি.-কগিকাতা 

আুরবর্পে! বলং ৪ প্রভা । ওজুত্তেলোহগ্রয়ঃ প্রাণাশ্পোক্তা দেহান্িহেতুকাঃ 
শান্তেহগ্ প্রিয়তে যুক্তে চিরঞ্লীবতানাময়ঃ। রোগী স্তাদ্বিকৃতি মুলমগ্রিস্তক্ান্রিরুচাতে | 

“চরক? 

এই মহৌষধ “অগ্নিযোগ” সেবন করিলে সর্বব প্রকার অগ্নিমান্দ্য 
ও অজীর্রোগ অচিরে নিবারিত হয়। ইহা ব্যবহারে অগ্নির দীপ্তি, 
আহারে রুচি, সম্যক পরিপাক, কোট্টশুহ্ি, শরীরধারণোপযোগী 
আহারে রসের উতপত্তি ও তারা ধাতু সকলের পুষ্ঠি হয়; সুতরাং অপাঁক 
মলবন্ধতা, উদ্রে ভার বেদনা এবং দমকা ভেদাদি উপদ্রব সকল 
উপস্থিত হইতে পারে না। ইহা দ্বারা শরীরের উপচয় ও কান্তিঃ 
মনের প্রসন্নতা এবং বলের: বুদ্ধি হয় । অল্লভোজী মনুষ্য ইহা সেবনে 
প্রচুর ভোজন করিতে সমর্থ হয়েন। অগ্রিমান্দ্যাধিকারে ইহার হ্যায় 
উৎকৃষ্ট ওুঁষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। 

ছুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী তিন প্রকার ওষধ ও 

এক প্রকার তৈলের মূল্য ৪২ চারি টাকা । 
ডাকমাশ্ডল 1৩/* আনা । 

ভারতের নুসস্তান--আলিগড়ের বঙ্গবানী কলেজের সংস্কতের সিনিয়র 

প্রসিদ্ধ ডিষ্রাট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত পি, অধ্যাপক বঙ্গসাহিত্যাকাশে উজ্জলবদ্ব 

প্রীলাল আই, সি,এস, মহোদয় বলেন- সপ বিগ্তাবিনোদ 

অযিযোগ ব্যবহারে বড়ই উপকার ঃপাই- | : “গিযোগ”, ব্যবহারে অসীম (উপকার, 
রাছি। এই উপাদেয় বধের জুস আপনাকে পাইয়াছি। ইহা অপাক জুলিত শারীরিক ফ্রেশ 

ধন্তবারটিতছি। নষ্ট করিতে অব্যর্থ শিসন্পন্ন উৎধ । . 



টি কান 'উিউপেরনাখ লেন কিবা, ২০ কটাই কলিকাতা ৯৩ 

অস্থত-ঞাশ 
স্পিশ ৩ অন্ধ বলব্চাল্লন্ পথ । 

পর্ববতজাত কয়েক প্রকার সুমিষ্ট ফল হইতে এই উপাদেয় লঘু.ও 
বলকারক থাগ্ প্রস্তুত হইয়াছে । ইহা সেবন করিলে মস্তিক্ষ স্নায়ু ও 

পেশী সমস্ত সতেজ ও বলিষ্ঠ হয় ও পাকস্থলীর অগ্নাধিক্য নট হুইয়। 
আহারে রুচি, ক্ষুধাবৃদ্ধি, শরীর পুষ্টি এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয়। এই 

পবিব্র খাগ্ সমস্ত ব্যাধিতে পথা রূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। 

ইহ! সাগ্ু, এরারূট প্রভৃতি বিদেশীয় খাগ্ভ অপেক্ষা লঘু ও হুদ্ধ অপেক্ষা 

বলকারক। স্মুস্বাহ্ খাস্ শীঘ্রই জীর্ণ হয় এবং শরীরের কোন উগ্রতা 

জন্মায় না বলিয়া মাংস অপেক্ষা! উত্তম খাগ্ভ। অরুচি ও মন্দাগ্নিসম্পন্ন! 

গর্ভিণী, দুগ্ধপোষ্য শিশু; জরাজীর্ণ স্থবির এবং ষ্াহাদের রোগপূর্ণ শরীরে 
কোন প্রকার আহারীয় বস্তু স্থ হয় না, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম 
কল্যাণকর রসায়ন । 

মূল্য এক টান ১২ এক টাকা । ডাকমাশুল 1/০ আনা ॥”. 

রি তর শুপ্রসিদ্ধ; মাননীয় যুক্ত নি, এন, 
রা রা রানা রদ মে লিখিযছেন_. 

মহোদয় লিখিয়াছেন--. 

রানার আকা অস্ৃতগ্াশ কাবহার করিয়া আমার, বস্তা 

ও 'ঙীরাদি রৌগ হইতে সম্পূর্ন মরু হইয়াছে... 



£১৪ ঠিকানা প্রীদেবেজ্ুনাথ লেন কবিরাজ, ২৯:নং কলুটোলা কলিকাতা 

ক্চোউগ্ওচ্আিন্ কমহেবজ্বল । 

অভয়! বটিকা যথানিয়মে সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য স্ুজীর্ণ হইয়' 

স্বন্দররূপে কোষ্টশুদ্ধি হয়। অভয়া বটিকা কোন্ঠবন্ধতা এবং কোষ্টা- 
শ্রিত বায়ুর মহৌষধ, চিকিৎসা শাস্ত্রে বত প্রকার পীড়ার উল্লেখ আছে, 
একমাত্র কোন্টব্ধত৷ হইতে তাহার অধিকাংশ গীড়া উৎপন্ন হইতে 
পারে ; কোষ্ট পরিষ্কার থাকিলে প্রায় কোন প্রকার পীড়াই আক্রমণ 
করিতে বা স্থায়ী হইতে পারে না। ধাহাদের কোষ্ট-_-পরিক্কার হয় 'ন। 
ভাহাদের মকলেরই অভয়া বটিকা ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য; 
কোন্টবঙ্তা জন্য যে কোন পীড়া হউক না কেন, অভয় বটিকা সেবনে 
সেই গীড়ার উপশম হইয়! থাকে । 

আমাদের অভয় বটিকা ছুপ্ধপোষ্য বালক এবং জরাজীর্ণ বৃহ্ধগণকেও 
অর্েশে সেবন করান যাইতে পারে। ইহা উগ্র জোলাপ নহে। 
অভয়! বটিকা খাইতে কোন কষ্ট নাই, অভয়া বটিকার প্রত্যেক 
মাত্রাই অব্যর্থ । 

এক কোটার মূল্য ॥০ আনা । ভিঃ পিতে ॥৬/০ আনা । 

তিন কৌটার মূল্য ১।* পাঁচ সিক!। ডাকমাশুলাদি ৬* আনা । 

অশেষ ভাঁষাবিদ পণ্ডিত পুজ্যপাদ বহুমানাম্পদ শ্রীযুক্ত সি, এম, চক্রবর্তী: 
শ্রীযুক্ত মহারা্দ জ্ঞানানন্দ শ্বামিজী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের সহধর্ষিদী নাগপুর 
বলেন- হইতে লিধিয়াছেন-_ | 

অভয়া বটিক। বাস্তবিক কে্টশুদ্ির এক আপনাদের অভয় বটিকা অতি উত্তম, 
মাত্র. ফলদারক ওঁধধ। এমন হুখকয় ও ব্যবহারে কোনরূপ কষ্ট হয়না । অংপনাদের 
'সছেরেজিরেচক কখনও ভুরি করি লাই । চিক্ষিৎসাপদ্ধতি অতি উত্তদ । 



ঠিকানা" ভ্রীউপেন্জ্নাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলা স্রট--কলিকাতা। ১৫ 

অধতপ্রাশ পুত 
শুক্রতারল্যের শাস্ত্রীয় মহৌষধ । ... 

ক্টীণবীর্ধ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অস্থৃত তুল্য । শান্ত্রোক্ত রসায়ন 
ও বাজীকরণাধিকারোক্ত ওযধ সমুহের মধ্যে এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ 
বীর্ঘ্যবান্ ওষধ অল্পই দেখিতে পাওয়া ষায়। ইহা বিধি পুর্ববক সেবন 
করিলে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নষ্ট পুরুষত্ব পুনরায় পুর্ণভাবে লাভ 
করা যায়। দি 

অস্ৃতপ্রাশ ঘ্ৃত, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরম মিত্র, প্লুরুষের শুক্র ও 
স্ত্রীর আর্তব অধথা ক্ষয় হইলে ইহা ব্যবহার কর! নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ 
এই মহৌষধ সেবনে বৃদ্গগণও যুবার ন্যায় বলবীধ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

অর্ধপোয়ার মূল্য তিন টাকা । ডাঃ মাঃ 1০ পাঁচ আনা। 
এক পোয়ার মূল্য ছয় টাক।, ডাঃ মাঃ 17৮০ দশ আনা। 

অপ্দসের ১২২ বার টাকা। ডাঃ, ম।ঃ ৮/০ তের আনা। 
বাজার 

ভ২৮শ্শাম্ষ জ্ভ্রভ্ভ | 

সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহোঁষধ। 
অশোক ঘ্বৃত সেবন করিলে রমণীগণের রক্ত, শ্বেত, নীল প্রদরাঁদি 

ধাতু ও অবস্থা রিশেষে সত্বর বা বিলম্বে প্রশমিত হয়। রজোরোধ প্রভৃতি 
স্ত্রীরোগ এবং প্রমেহাদি জন্য জননেক্দ্িয়ের দোষ দুর করিয়া! আম়ুঃ বল 
ও বর্ণের বৃদ্ধি করিতে অশোক ত্বৃত মহিলাগণের পরম সহায় । কুক্ষি ও 
কটিশুল পর্য্যন্ত এই খ্বৃত সেরনে প্রশমিত. হইয়া থাকে। 

অর্ছপোয়ার মূল্য ১।০ দেড় টাকা । 
এক পোয়! ৩ তিন টাক! ভাঃ মাঃ ॥/ৎ নয় আনা। 



১৬ ঠিকানা-_্রীদেবেজনাথ সেন কবিরা, ২৯ নং কুটোপাহীট কলিকাতা । 

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নৃতন ও পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট পাচন। 

দ্বরের এরূপ আশুফলপ্রদ পাচন অল্লই আবিষ্কৃত হইয়াছে । অম্ৃতাদি 
বটিকার প্রায় সমস্ত গুণই এই পাচনে বিছ্ভমান আছে, কারণ অসৃতাদি 
বটিকার উপাদান হইতেই ইহা! প্রস্তত হইয়া থাকে । গ্লীহা ও যকৃতের 
বৃদ্ধি থাকিলে ইহা ছারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 

এক বেতিলের মূল্য এক টাকা । 
সবলে পাঁঠাইতে হইলে শিশি করিয়। পাঠান হয় । মাশুলাদি।/০ আনা 

'ক্রমিরোগের অমোঘ ওষধ । 
এরূপ ব্যাধি নাই-_যাহা ক্রিমি হইতে উৎপন্ন না হইতে পারে, কিন্ত্ত 

উহার লক্ষণাবলী অন্যান্ ব্যাধির লক্ষণ সমূহ হইতে সময়ে সময়ে পৃথক্ 
কর! বড়ই ছরূহু; এই জন্য সর্ববপ্রথমে উহার প্রধান লক্ষণ-_গা বমি 
বমি, মুখ দিয়া লালা উঠা, শ্বাস প্রশ্বাসে ছূর্গন্ধ, নাক চুলকান, দস্তঘর্ষণ 
ইত্যাদির প্রকাশ হইলে আমাদের কনকাউটক ব্যবহার করিতে পারেন, 
কেন না ইহা দ্বারা কোনরূপ অপকারের সম্ভাবনা নাই; ইহা অতি নির্দোষ 
ওষধ? ব্যাধি প্রকৃতপক্ষে ক্রিমিজ হইলে কনকাটক দারা ত্বরায় সমস্ত 
উপব্রবের শান্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহীলতা বা নিরাঠার দি 
এব মলস্থ ক্ষুদ্র কষুন্্র ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হইবে । 
এক কৌঁটার মূল্য এক টাকা । ভাকমাগুলাদি ৬/০. আন। 



ঠিকানা শ্রীউপেন্জ্নাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলান্রীট কলিকাতা । ১৭ 
বারা, স্পা, সপ স্পস্ট পার্স পারা 

কত সুক্ 
সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ । 

এই কল্যাণকর সিদ্ধঘ্বত সেবনে সব্ধশরীরের দুষিত রক্ত পরিষ্কত হইয়। 
জরায়ুসংক্রান্ত যাবিদীয় স্ত্রীরোগ যথা--শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, কটরজঃ ও ভজ্ঞন 

ব্দেনা, অরুচি, মাথাব্যথা! ও ঘূর্ণন, চক্ষে ঝাঁপ্স! দেখা, কর্মব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, 
খিটখিটে মেজাজ, শারীরিক অবসাঁদ এব* আলিল্ত, ৃচ্ছা ও আক্ষেপ, দুর্ন্ধ ধাতু 
নিঃআব, অকাঁলে অধিক ব৷ অল্প পরিমাণে রক্তআঁব প্রতি স্ত্রীরোগ সকল দূরীভূত 
হুইয়া শরীর সবল হৃষটপু্ট এবং সমধিক সৌন্দধ্যশালী হয়। বিশেষতঃ ইহ 
গর্ভদৌষগন্ক মৃতবৎসা বিকলাঙ্গ প্রসব ঝ| গর্ভত্রীব এবং গ্রান্থত সন্তানের অকালমৃত্যু 

( ভূমিষ্ঠ হইয়া ব! ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন মধ্যেই মৃত্যু) এবং বন্ধ্যা দোষ প্রভৃতি 
ছুরাঝোগ্য ও কষ্টগ্রদ পীড়ার অব্যর্থ মহৌনদ । রজোদোন জন্য স্ত্রীলোকের শরীরে 
নানীপ্রকার পীড়া উৎপন্ন হইয়৷ থাকে। কাঞ্চন স্বৃত তৎসমুদারের অব্যর্থ মহৌষধ । 
শ্বেতপ্রদর রক্তপ্রদর এবং সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগে কাঞ্চনঘ্বতের চায় উৎকৃষ্ট ওষধ 
এতাবৎকাঁল আবিষ্কৃত হয়-নাই । 

আধপোয়া ঘৃতের মূল্য ২০ টাকা ভিঃ পিতে লইলে মোট ২%/০ 
এক পোঁয়ার মূল্য ৫ পাঁচ টাকা । ভিঃ পিতে লইলে মোটি ৫1%/* আন|। 

আধসের '্বতের মূল্য ১০২ দশ টাঁকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট ১*//* আনা । 

বালেশ্বর আুনহট হতে শ্প্রসিদ্ধ রংপুর কুড়িগ্রাম হইতে উকীল 
জমিদার শ্রীযুক্ত প্লাজনারায়ণ দাস শ্রীযুক্ত বাবু বসম্তকুমার ঘোষ 
মহোদয় বলেনস্, 
৬ যে ক্ণঞম ভুত আপনার সিকট . মহোদয় লিখিয়াছেন_ 

হইতে আনাইয়াছিলাম, ভাহা ছুই তিন দিন * আপনার প্রেরিত কাক 
ঘাবছারেই গতাকীলে বেলা প্রকৃতির বিশে 



১৮ ঠিকানা- শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলা ই্াট--কলিকাত।। 

প্রবল উদরাময় ও ওলাউঠার মহৌষধ । 
আমাদের অনেক দিবসের চেগা, বত ও পরীক্ষার ফলে এই মহোষধ 

কপুরাসব আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্বলোকে ব্যবহার 
করিয়া তংশাতীত ফললাভ করিয়াছেন । এক্ষণে বিশেষ সাহস পূর্বক বলা 
যাইতে পারে ষে, বিস্চিকাঁর যত প্রকার প্রতিষেধক ওঁষধধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট । 

সঁহা সেবনে বিস্ৃচিকা ( ওলাউঠ৷ ), হুরাঁরোগ্য আঁমাঁশয়, বক্তামাঁশয়, অতিসার, 
গ্রহণী, গ্রবাহিকা, অজীর্ণ, মন্দাগ্রি, পেটের বেদন! প্রভৃতি ত্বরাঁয় নিবারিত হয়। 
ইহা! বিহ্থচিক! অর্থাৎ ওলাঁউঠা (কলেরা) রোগের আশু ফলপ্রদদ মহৌষধ । হঠাঁৎ 
অধিকবাঁর ভেদ বা বমি হইলে ইহা ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ উপকার পাওয়া যাঁয়। 
গ্রীঘ্ঘ ধতুতে অনেকের যে প্রবল উদরাময় পীড়া হইয়া থাকে, ইহা ব্যবহারে তাহা 
শীব্রই প্রশমিত হইয়া যায় । বিস্চিকা : রোগের প্রাহুর্ভাৰ কালে প্রতোক লোকের 
নিকট ইহার এক একদী শিশি থাঁকা উচিত। সে সময় ্কুপ্পু ল্লীতনন্ব এক 
শিশি নিকটে থাকিলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইতে পারে । 

কপৃ:রাসবের আত্বীণ অথবা নস্ত-€ নাঁস) লইলে, ওলাউঠা ( কলেরা) পীড়ার 
আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পীড়ার্ প্রথ মাবস্থায় কপূরাসব ব্যবহার 
করিলে ওঙাঁউঠ (ভেদবমি ) পীডাঁয় জীবন হাঁরাইবাঁর' ভয় থাঁকে না। ধাঁহাদের 
সদাই দেশবিদেশে ঘুরিয়। বেড়াইতে হয় এবং ধাঁহাদের বাটাতে অধিক সংখ্যক 
প্ররিবার অথবা ধাহাঁর! পাড়াপ্রতিবেশীর যঙ্গল কামনা করেন, তাহাদের গৃহে 
অন্ততঃ এক শিশি কর্ূরাসব সংগ্রহ করিয়া বাঁখা নিতান্ত উচিত। 

ধাহাদের বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে হয়, :তাহাদের ব্যাগে এক শিশি কপুরাসব 
বাঁখা নিতীস্ত কর্তব্য। রা . ৃ | 

এক শিশির মূল্য 1০ আট আনা) - 
_ভাঁকমাগুলাদি।/* পাঁচ আন । | 



ঠিকানা--প্রীউপেন্ত্রনাঁথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাস্ীট--কলিকাতা । ১৯ 

কল্যাণ ঝটকা 
ব্বপ্রদোষের অব্যর্থ মহৌষধ । 

তুবর্নবিকার বা নিদ্রাবস্থায় শু্রক্ষয় যে পুরুষের বন্থবিধ উৎকট ও 

ছুর'রোগ্য রোঁগনিচয়ের মূল কারণ, তাহা অনেকেই বিরত আছেন। তন্মধ্যে 
শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য, সকল বিষয়ে অমনোযোগ, উদ্মরাহিত্য, রতি 

হীনতা, নৈরাশ্য ও নিস্তেজস্কতা প্রভৃতি এবং অজীর্ণ, অগ্িমান্দা, রক্তহীনতা, 

চক্ষুর চারিদিকে নীলিমোৎপত্তি, কোষ্ঠবদ্ধত৷ বা অতিসাঁর, শুক্রতাঁরল্য, শিরো- 

ঘূর্ণন ও বক্ষোঁবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব সকল অতি অল্পে অল্পে উপস্থিত হয়। এই 

রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে অত্যল্প কারণে এমন কি মলমুত্রাদির বেগ কিংবা 
ন্রীলোঁক দর্নি, স্পর্শন ও স্মরণ মীত্রেই শুক্র্মলন হইয়া থাঁকে। ত্বাচ্ছীল্য বা 

অচিকিৎসাঁয় স্বপ্রবিকার ক্রমে তক্ত্রীবিকাঁর হইয়! দাঁড়ান অর্থাৎ এমন কি শয়ন 

করিলে কিংবা কিক্চিন্মাত্র তন্দ্রীবেশ হইলেও শুক্র নির্গত হয়, ক্রমে লিঙ্ষোদ্রেক 

রাহিত্য লিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পায়। 

কিন্ত আমাদের ব্বচলাশ বডির) সেবন করিলে স্বপ্রদৌষ ও তজ্জনিত 
উপরিস্টক্ত উপদ্রব সকল অবশ্যই নিবাঁৰিত হইয়! স্বাভাবিক বলবীধ্য ও ধারণা 
শক্তি সংস্থাপিত হয় । 

এক কোঁটার মূল্য ২ ছুই টাক1। 
ভিঃ পিতে লইলে ২* ছুই টাকা তিন আনা। 

তিন*কৌটার মূল্য ৫২ পাঁচ টাকা । 
ভিঃ পিতে £লইলে «।* পাঁচ টাক! চারি আনা । 

টি রঃ এ 



২  ঠিকানা--ভ্রীদেবেজ্ছনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রাট কলিকাতা । 

জ্রক্ভক আন্নাম্পন্ডরেল মহেইজ্রঞ্র | 

কুটজাসব রক্তামাশয়ের লিঙ্গ ফলপ্রদ মহৌষধ । এক শিশি ওঁধধ 
সেবর্টনই অনেক স্থলে অজীর্ণ ও আমরক্ত পীড়! নিবারিত হইয়া থাকে । 

এই মহৌষধ সেবনে সর্বপ্রকার কুচ্ছসাধ্য রক্তাতিসার, আমরক্ত ও 
গ্রহণীরোগ, জর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা) কন্কনানি ইত্যার্দ 
উপদ্রব সংযুক্ত থাকিলেও অতি শীঘ ও সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত 

হুইয়। থাকে। 

এক শিশির মুল্য ২২ ছুই টাঁকা। 
ভিঃ পিতে লইলে ২।/* আনা । 

সু্ুভ্ভাত্ডম্ব জ্ল্রত্জ | 

€উপচ্হ»্শ-ক্ষাতেক শনহোজ্যপ্ব | ১ 

ইহ! দ্বার! সর্বপ্রকার ও্পদংশিক ক্ষত ( গর্্ি ঘা ) পারদ ছুট ক্ষত, 

অর্শুক্ষত, নালী ঘা ও ঘুরঘুরে ঘ! প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতরোগ সকল 
অচিরে দুরীকৃত হয়। ওপদংশিক ও পারদজনিত ক্ষতরোগের এরূপ 
উত্কৃষ্ট ওঁষধ দেখ! যায় না। এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকার অতি 
শীঘ্র হইয়া থাকে । 

এক কোটার মূল্য %* বার আনা। 
'তিঃ পিতে লইলে মোঁট ॥৯ পনর আন। 

এঞ্রিন। কৌটা ভিঃ পিতে লইলে ২৯/* আনা 



ঠিকানা-্রীউপেজনীখ সেন কবিরা, ২৯ নং কলুটোলাট্রীট কলিকাতা! 4 ২১ 

আমাদের ক্ষতাস্তক তৈলে সর্বপ্রকার দুরারোগ্য কটগ্রদ ক্গতরোগ, 
দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, অর্শঃক্ষত) বালকদিগের খোষ পাঁচড়া, -নারাঙ্গা ঘা, 
কাণের ঘা, কাঁণে পৃঘ হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিন 
হয়; এবং ব্যবহারে কোনরূপ দ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহা! হুরারোগ্য 
গ্রুতরোগের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ । 

অগ্নিদগ্ধক্ষতে ( পোড়। ঘায়ে ) ক্ষতাস্তক তৈল ব্যবহার করিলে 'সত্বর 
সুফল পাওয়া যায়। ইহা ক্ষতের যন্ত্রণানাশক, দোষ সংশোধক ও 
ব্রণরোপক। এই তৈল ব্যবহারে অগ্নিদগ্ধ স্থানে সাদা দাগ হয় না। 

এন শ্শিন্ণিজ্ স্যলা ১. এন টাব্গ। 

স্ুহল্বা ভ ্রগুভ । 
রক্তপিত্তের মহৌষধ । 

“কুগ্মাগুখণ্ড”? রক্তপিত্ত রোগের যে একটা উতর ওঁধধ, ইহা! বোধ হয় 
প্রত্যেকেই অবগত আছেন। বীহীদের পূর্বে কত উঠিয়াছে বা এক্ষণে উঠিতেছে, 
তাঁহার! তৎপর হইয়া এই মহৌধধ সেবন করিলে নিশ্চয়ই রক্তপিত্ের ভীষণ 
আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ :পাইবেন। রক্তপিত্ত উপেক্ষিত হইলে শেষে যে শ্বাস, 
যক্ষা প্রভৃতি প্রাণনাশক পীড়। উপস্থিত হয়, তাঁহাঁরও আশঙ্কা থাঁকিবে না; কুস্বাণ্ 
খণ্ড ব্যবহারে মুখ দিয়া রক উঠা, নাঁসিকা বা! গুহাঘার দরিয়া রক্ত পড়া, বক্তকাঁস 
প্রভৃতি পীড়া অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে ; অধিকন্ত ইহা ..একটী পরম রসায়ন । 
ইহা দ্বারা যৌবনের বিডি করে. রা শরীরের পু, স্বরের বিধি 
সিরাত দ্য রঃ 



২২ ঠিকানা--প্রীদেবেদ্্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটেলাহীটিস্কলিকাত 

অক্রপিত্তের ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ । 
ঞপঞ্চলব্ণ, অঙ্ক্ষার এবং অন্থান্ত বিবিধ বাঁতান্তলোমক আগ্নেষ দ্রব্য হইতে 

বিশেষ প্রনিষ|। ঘারা এই মহৌষধ প্রস্তত হইয়াছে । ইহা নিষমিতকপে সেবন 
করিলে অগ্নিমান্দা, অজীর্ণ, অল্নপিত ও শূল প্রভৃতি অগ্রিমান্যজনিত পীড়া সকল 
অচিরে বিনট হয়। অঙ্লোদগার, পেটফাঁপা, আহাবাস্তে ভেদ বা বমন, শিবোধূর্ণন, 
অরুচি, অল্লবমি, পেটব্যথা প্রভৃতি উপদ্রব নিবাঁরণেখ ইহা মহৌষধ । 

হধাজ্রর্ভী সেবনে আল্লাহাবী বাকিগণেব দিন দিন ক্ষুবারুদ্ধি হই৭। শরীর 
হষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়া থাকে। ক্ষুধাবতী বাবচবে পাকস্থণীর উগ্রতা নষ্ট হয় এবং 
উহা উদর ঠাঁও! বাখে। বুকজা'লা বা! পেটবেদশার সমঘ একমাত্রা ক্কুপ্লান্বতী 
ব্যবহার করিলেই উপকাব বোধ হয়। আহারীয দ্রবা জীর্ণ করিবাব “ক্তি বা 
উপযক্ত পরিমাণে আহার করিবার ক্ষমতা বুদ্ধি করিবার ইহা মহৌষধ । একমাত্রা 
সেবনে উপকার জানিতে পারা যাঁয়। 

এক শিশির মূল্য ১২এক টাকা । ডাকমাশুলাদি।/* পাঁচ আনা । 
তিন শিশির মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা । ডাকমীশুলদি।/১ আনা। 

ছয় শিশির ৫ পাঁচ টাকা । ডাকমাগুলাদি ॥/* আনা। 

বঙ্গের প্রধানপপ্তিত সংস্কৃত কলে" মাঁনভূমাধিপতি মহাঁর।জকুম!ব যুবরাজ 
জের দর্শনশাস্ত্াধ্যাপক মহামহোপাধায় শ্নরামাগাপালাদিত্য দেব বাহার 
শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ বল 
সুহোদয় বলেন 

স্ররিবাজ যহাশয ! আপনার ক্ষুধাবতীল . ৰ রঃ 
ঈযুষ্ট উহধ আছে কফিপা জানিনা) 'অন্ আপনার ক্ষুধ'ষ ও উষধ মান ঈযা' অনপিত্ত, 

উপকারিক্া বৃকহালা। পেটাবোদনা প্রভৃতি ঝবোগ হইতে মুক্ত 



ঠিকানা-শ্রীউপেন্রনাথ সেন কবিরা, ২৯ নং কনুটোলাইট কলিকাতা! । ২৩ 

কান শ্বাসাদির শান্ত্রোক্ত মহৌষধ । 
হনর্বর্ধজনবিদিত পরমরসাঁয়ন এই মহৌষধ সেবন করিলে সর্বপ্রকার শ্বাস, 

কাঁস ও স্বরভঙ্গ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। দুর্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে মহর্ষি নির্মিত 
জ্যনবনন প্রা্পেক্জ তায় পুষ্টিকর ও রসায়ন ওঁষধ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে "আাবিস্বত 
হয় নাই। যে সকল ব্যক্তির ধাতু শ্লেশ্সপ্রবণ, ধাহাদের মধ্যে মধ্যে কাসি ও সর্দি 
হয়, ধাহাঁদের ধাতু ম্যাজ্যাঞ্জে, খতু পরিবর্তনে বাঁহাঁদের কাস বৃদ্ধি পায়, চ্যবনপ্রাশ 
তাহাদের পক্ষে নিশেষ উপকারী। এই ওঁষধ গেবনে তাঁহারা দিন দিন উপকার 
অনুভব করিতে পারিবেন । 

ইহা বারা শরীরের বল, ইন্্রিয়ের সামর্থ, গরমাযুর বৃদ্ধি ও বামুর অহুলোম 
হয় এবং ইহ! সেবনে পলিতকেশ বুদ্ধেরও জরাঁভাব অপগত হইয়া যৌবনের বল  * 
উৎসাহ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক আযর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের ইহা অতি আদরের ধ্ন॥ : 
ইহা খাইতে নুস্বাহু এবং সালসার স্তায় পুষ্টিকর । | 

আমুর্বেদ-শাস্ত্রোক্ত--চ্যবন গ্রাশের ন্যায় সর্বগ্তণসম্পন্ন ওঘধ পৃথিবীতে কোন 
জাতিরই চিকিৎসাশান্ত্রে নাই, ইহা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারা হায় শাস্ত্রে 
উল্লিখিত হইয়াছে-. | 

ইয়ং চাবনপ্রাশঃ গরমুক্তো! রসায়নঃ | কামস্বাসহরশ্চৈব বিশেষেপৌপ.দৃষ্থীতে ॥ 
্ষীপক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞচানবন্ডন;। সরক্ষরমুরোরোগং হাজোগং বাতশোদিতম॥ 

মেধাং স্থৃতিং কান্তিসনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্ট্রিয়াণাম,। | 
স্বীযু ্ রহযং পরমগ্রিৃদ্ধিং বর্ণপ্রসাদং পবনাজুলোমাম, ॥ 7 
রসায়নন্তান্ত, রঃ প্রয়েগালভেত জ্দীর্পোহপি কুটীপ্রবেশাৎথ। 
রাকৃতং পূর্বমপান্ড গং বিভর্তি রূপং. নববৌধনন্ত ॥ রশ 
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কু 

নূতন মেহরোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহোঁষধ । 
্মে সকল ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক রোগে মানবজাতি সদাই প্রগীড়িত হইয়! থাকেন, 

তন্মধ্যে মেহগীড়া একটা প্রধাঁন। রীতিমত ওঁধধ ব্যবহৃত ন| হইলে এই পীড়া দিন 
দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া জীবনকে বড়ই ক্লেশময়, অশান্তিপূর্ণ ও উদ্দাস করিয়া 
তুলে": সকলেই অবগত আঁছেন যে, মেহপীড়া শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া, এই পীড়ার 
স্থায়িত্ব শুক্র যে বিকৃত, রুগ্ন ও দুর্বল হইবে, তাহা নিশ্চিত। কাজেই দুষিত 
শুক্র হইতে উৎপন্ন পুত্র কন্তা! চিরবোগী হইয়! জন্মগ্রহণ করিবে । 

অবিকাংশ রোগের স্তায় মেহরোগও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক পীড়া, বিশেষতঃ ইহার 
নৃতন অবস্থা বড়ই প্রীখান্তকর। প্রত্রাব ত্যাগ কাঁলে অসহা যাতনা মুহমুহঃ 

ুত্রত্যাগেচ্ছা, সপুয ধাতুনির্গম, খড়িজলব প্রত্রাব, শোঁপিতক্রাব, বাীত্রিকালে 
লিঙ্গোচ্ছীস প্রভৃতি কষ্টকর উপদ্রব জন্ত রোগীকে মৃতবৎ করিয়া তুলে । একদিকে 
এইরূপ ভীষণ কষ্ট, অপর দিকে চিন্তা-_পাছে এই গীড়ার বিষয় গুরুজন বা আত্মীয় 
স্বজন জানিতে পাঁরেন, অথবা সহ্ধশ্মিণীতে এই লঙ্জাকর পীড়া সংক্রামিত হয় । 

আমাদের চণ্দনাসব সর্বপ্রকার নৃতন মেহ রোগ্সের অব্যর্থ ফলপ্রদ সিদ্ধ মহৌষধ | যিনি 
ছুরদৃষ্টবশতঃ কর্মবিপাকে এই পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার প্রতি সরল উপদেশ--ক্ষণকাল মাত্র 
আর বিলম্ব না! করিয়া আমাদের চন্দনাসব ব্যবহার করুন, পীড়। হুর্ষেযাদয়ে অন্ধকারের ম্যায় 

' দ্কুরে গলীয়ন করিবে । যন্ত্রণা বিদুরিত হইবে | শরীর নুস্থ ও শুক্র যথাযথ হইয়। যাইবে । 
এই মহৌষধ সেবনে এত শা গীড়া প্রশমিত হইয়া যায় যে, রোগী ফলদর্শনে আশ্ধ্যাস্থিত 
হইয়! থাকেন। ূ | 

চস্দ্নালন্ব ম্েহল্লোগ্েলে অতি সুম্দ্্ উজ্বঞ্থ। 

ইহা ব্যবহারে অতিশীঘ্র মূত্রনালীক্ষত নির্দোষরূপে নিবারিত হইয়া যাঁয়। 
্রশ্রারের জালা; হস্তপদের দাই, শ্বপ্দোষ, মস্তকবূর্ন, হৃদয়ের শৃন্ততা, অবসাঁদ, 
মন্তিষের দৌর্ধল্য, জরভাব, মুখবিস্বাদঃ অরুচি, মনের অপ্রসন্নতা, অনিদ্রা, 

 ছুর্বলতা, প্রভৃতি সমস্ত মেহোক্ত উপজ্রব শীন্ব নাশ করিতে চ্ক্ন্নালব্বেলর 
. স্তায় সুন্দর ওষধ আর নাই। ইহা ব্যবহারে কাহাকেও বিফপ্মনে রথ বা অসন্তট 

ছইভে হয়নাই । : প্রমেহহুই ু্রকে শীঘ্র বিশোধিত করিতে চ্দীনীসব এজগতে 
বারী একার, নতন মেহে-ইহা অতাচরযা উপকার দন্শহিয়া থাঁকে £ ... 

৫ 
৯৬ - 
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চু রা 
১ রা পরবে 

দেবাদিদেব মহাদেব নির্মিত এই মহৌষধ সেবনে নানাদোষোস্ভুত 
সর্বপ্রকার সাধ্য, অসাধ্য, অস্থিগত, মজ্জগত, মেদৌগত, শুক্রগত 

এবং অন্তর্ব্বেগ, বহির্বেবগ প্রভৃতি যাবতীয় জীর্ণ ও বিয়্মন্বর নিশ্চয় 
নিবারিত হয়। 

শীর্ণঘরং মহাঘোরং চিরকাঁলসমুস্তবম.। জরমষ্টবিধং হস্তি সাধাসাধ্যমথাপি বা ॥ ০৮ 
পৃথগ-দোষাশ্চ বিবিধান্ সমন্তান বিষমজরান্। মেদোগতং মাংসগতমস্থিসজ্জগতং যথা । 
অস্তর্গতিং মহাযোরং বহিঃস্থস্ত বিশেষতঃ | নানাদোযোস্তবঞ্চের রং শুকগতং তথা ॥ 
নিখিলং জবরনামানং হস্তি শ্রীশিবশাসনাৎ। জয়মর্গলনামায়ং রসঃ জীশিবনির্শিতঃ। 
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্্বরোগনিবহণঃ | 

এক শিশির মূল্য ৩২ তিন টাক! । ডাকমাশুলাদি ৩৫০ আনা । 
চাঁরি আনা মাশুলে অনেক সঞ্চাহের ওষ্ধ যাঁয়। 

হত 
এই মহৌবধ ব্যবহারে পারদ ও উপদংশ (গরমি) হেতু হস্ত ও 

পদতলের বিকৃত-চিহ্ন সকল নিশ্চয়ই শীঘ্র নিবারিত হয়। ইহাতে 

উপরিউক্ত পাঁড়া এমন সহজে ও বিনাক্রেশে প্রশমিত হয় যে, রোগী 
ফলদর্শনে সমধিক বিশ্মিত ও আনন্দিত হইয়! থাকেন। ইহাতে পারদ 
বা অন্ত কোন দূধিত ধাতু নাই॥ 

এক শিশির মুল্য ১২ এক টাকা । 
ভি: পিতে লইলে এক টাকা পাঁচ আনা । 



5. শে ॥ বল ০ 

রঃ ্ 

5 

॥ 

338 রী রে এ চর বত রর রর ৃ . 6: নত ৮ তি পুর টং - 

২৬ ঠিকানা জীবেবেন্্রনীথ দেন "এররা্। ২৯. নং কলুটোলাইীটিবশকনি : 
স্ 

সবি 

প্র 
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বহুকাল দন্ত নিশ্চল ও কর্শঠ রাখিবার এবং 
২সশধপ্রহ্কাল দত্তলোগ দূনুক্ লিনা জম্য 

ইহ্ণই উৎক্কুহ্ট ঘত্ীজ্রধ। - 

( দাত থাকিতে দাতের মর্য্যাদা বুঝা! আবশ্যক |) 

দীঘজীবন প্রয়াসী মনুষ্য মাত্রেরই দন্তরক্ষা বিষয়ে সচেষ্ট থাকা 
বিশেষ কর্তব্য) কারণ দন্তহীন মনুষ্য আহার সুচারুরূপে সহজে 
হজম করিতে পারেন না; এবং সেই কারণে স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর নানা 
রোগের আকর হইয়া উঠে। বহুকাল দন্ত নিশ্চল ও কর্মঠ রাখিতে 
হইলে দশনকাস্তি চূর্ণ ব্যবহার কর! একান্ত কর্তব্য | ইহা দ্বারা দস্তাবেষ্টের 
স্কীতি, বেদনা, কন্কনানি, রক্ত পুযাদির আব ও চলদ্দস্ত এবং 
পারদ ও উপদংশজনিত যাবতীয় দস্তরৌগ ত্বরায় নিবারিত হয়। 
ইহাতে মুখের ছূর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া মুখ স্গন্যুক্ত হইয়া থাকে। 
হুস্যাবস্থায় প্রত্যহ ইহা দ্বারা দন্ত মার্জন করিলে দ্তসম্বস্কীয় 
কোন প্রকার ব্যাধিই উপস্থিত হইতে পারে না । ইহার ন্যায় দস্তর্ক্ষণের 
উৎকট ওধধ আর নাই। দশনকান্তিচুর্ণ নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ব্যবহার 
করিলে মুখে ও নিশ্বাসে সুগন্ধ ফুটিয়া উঠে এবং দস্তপাঁতি সম্পূর্ণরূ্ে 
রোগ বিবজ্জিত ও মুক্তার হ্যায় শুভ্রজ্যোতিঃ বিশিষ্ট হয়। 
বাহাদের মুখে হূর্গন্ধ হয় বা যাহাদের তের গোড়া ফুলে বা ব্যথা 

হয়, তাহাদের পক্ষে দশনকাস্তিচুর্ণ অতি উপকারী । ইহাতে কোন্রকার 
দুষিত পদার্থ নাই। এককৌটা ওধধে একমাসের অধিককাল ছয়। . 

- এক কোটার মুল্য ॥০ আনা । ভিঃ পিতে 7৩/০ আনা । 
37 তিন কোটার মুল্য ১০ পীচ সিক1। মাশুলাদি ৬০ তিন আনা। 



পেজানাধ মেন, কারা, ২৯. নত ফু 

শ্লৈজ্মিক গীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ | 

শ্রাক্ষাসব-_সেবনে কাসরোগ, রক্তপিস্ত, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ ও. 
হৃদরোগ এবং ইহাদের উপসর্গ-_স্বর, বক্ষঃ ও পার্্ববেদনা, রক্তনিষ্ঠীবন, 
রাত্রিতে ঘর্ম ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি এবং শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ট 
হয়। দ্রাক্ষুসব ব্যবহারে শিশুদিগের উৎ্কাসি ও ঘুংড়িকাসি প্রভৃতি 
সত্বর নিবারিত হয়। ধীহাদের কোন খতুবিশেষে সদাই কাসি হইয়া 
থাকে, এই ওঁষধ সেবন দ্বারা ভাহাদের কাস-প্রবণতা দুর হইয়! শরীর: 
বলিক্ট ও বর হয়, ইহা এতদদেশীয় লোকদিগের পঙ্তক্ষ কড.লিভার 
অয়েল অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী ও হিতকর। 

এক শিশির মুল্য ১৪০ দেড় টাকা । ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা 

তিন শিশি ৩* তিন টাক! বার আনা । ডাঃ মা1/০। 

ব্য. 
রি 

ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন ও বাজীকরণ ওধধ। এই ওঁধধ 
সর্ববশরীরের পেশী ও ন্নায়ুসমুহের বল বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে সর্ববন্থখের 
আকর করিয়া থাকে ।. ইহা জরা ব্যাধি ও তজ্জম্য দৌর্ধ্বল্য দূর করে 
এবং আনুষ্িক নানাবিধ পীড়া প্রশমিত করিয়া থাকে। চর 

এক সপ্তাহ ৫₹ পাঁচ টাকা... ডাকসাগুলাদি ।৭ চারি আন।। 

| 



রা অব্যর্থ রা | / 
এই পরম উপকারী সর্বজনবিদিত শাস্বীয় নারায়ণ তৈল ব্যবহারে বাঁযুর 

সমতা হইয়া! যাবতীয় বায়ুরোগ, শিরোধূর্ণন, হৃৎস্পন্দন, মন: হুহু করা, অস্থিরতা, 
বহতাষণ, ক্রন্দনেচ্ছা, শ্মরধশক্তির অল্লতা, শুক্রক্ষীণতা, হস্তপদের জাল! ও গাত্রদাহ, 
অনিদ্রা ও নিদ্রা্লতা এবং স্বপ্নে বিভীষিক! দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট বায়ুরোগ 
ও তাহার , উপদ্রব প্রশমিত হয়, বাুপিত্তপ্রধান লোকের পক্ষে শাশ্ীয় 
নারায়ণ তৈল মহোঁপকারক। ইহা ছার! বারু ও পিতজন্য যাবতীয় রোগ 
নিবারিত হয়। শান্তে লিখিত আছে যে-_ 

| “৯ থে বাতপ্রভবা রোগা! থে চ পিত্তসমুদ্তবাঃ । 
সর্ধাংস্তান্ নাশয়ত্যাশড শুধ্য্তম ইবোদিতঃ | 

মূল্য এক পোয়াঃ৫২ পাঁচ টাকা । . 
ডাকমাগুলাদি ॥৮%* দশ আনা । অর্ধপোঁয়ার মূল্য ২॥* আড়াই টাক।। 

| ভাঁকমাশুলাদি ।/* পাঁচ আনা। অর্ধসের মূল্য-১*২ দশ টাকা । 
ডাঁকমাশুলাদি ৮/* তের আনা । 

সর্ধ্বপ্রকার অর্শোরোগের মহৌষধ । 
ইহা৷ সেবনে অন্তর্ব্লি, মধ্যবলি ও বহিরর্বলিজাত যাবতীয় অর্শো- 

“রোগ ও তজ্জনিত তীব্রবেদনা, স্বালা এবং রক্ত পু নিগ, কো্টবন্ধাতা, 
উদরে ভারধোধ, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, ভূর্ববলতা, ্ুসতিহীনতা 
প্রভৃতি উপগ্রেব সকল রায় নিরাকৃত হয়। এই মহৌষধ সেবনে অভি 
বীর্ঘকাল সভৃত 'অসাধ্য জর্শ;ও যাপ্য থাকে। ... 

| এক মাসের উষধের মূল্য ৪. চাঁ়ি টাকা । 
।. ১৫ ছিবলের ওষধের মূল্য ২২ ছুই টাকা ।, 
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সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের গুধধ। 

নেত্রাম্ৃত ব্যবহারে সর্বপ্রকার নেত্রাভিষ্যন্ন অর্থাৎ চক্ষু লাল হুওয়। 
করকর করা, বেদন! বোধ, জল ও পিচুটী পড়া, পাতায় কণু (চুল্কণ! ) 
হওয়া, পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া এবং সুর্ধ্যান্ধতাঃ রাস্ত্ান্ধতা! 

(রাতকাণা ) দুরদৃত্টিহীনতা, বঝাপ্স! দেখ! প্রভৃতি যাবতীয় দৃষ্টি বৈকৃত্য 
পীড়া এবং উপসর্গ সমূহ যথা--শিরোবেদনা, মাথাভার, মস্তকের ভিতর 

অসহা যাতনা, ক্ষুধানাশ; অনীর্ণ, জ্বরভাব, শারীরিক অবসাদ প্রস্ভৃতি 
প্রশমিত এবং চক্ষুঃ নিগ্ধ ও শীতল হয়। ইহাতে চক্ষুর ভ্বালা যন্ত্রণাঁদি 
কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ছানির প্রথম অবস্থা হইতে 
আমাদের নেত্রান্ৃত ব্যবহার করিলে ছানির দৃঢ়তা পাত্ল! হইয়া রোগীকে 
ক্রমশঃ আরোগ্যপথে অগ্রসর করায় এবং শেষে অস্ত্র সাহায্য বিনা রোগ 

শুর . 
বহাদের চক্ষুঃ মধ্যে মধ্যে লাল হয়, অধব! হীহার৷ আলোকের 

জোতিঃ সহা করিতে পারেন না, তাহাদের চক্ষুঃ অবিকৃত রাখিতে হইলে 
নেত্রাম্বত বুবহার করা অবশ্য কর্তব্য। চক্ষুর -জোতির্ুত্ধি করিতে 
ও চক্ষুঃ স্নিগ্ধ রাখিতে নেত্রাম্বতের গ্যায় উৎকৃষ্ট ওবধ জার দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা । ডাকমাশুলাদি 1+/৯ আনা। . 
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বালকদিগের উদরাময়ের ওষধ। 

ইহা সেবনে শিশুদিগের অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং ততসংক্রান্ত সমুদ্ধায় 

গীড়া, যথা-_-উদরাধ্মান (পেটফাপা) ভস্কা ভস্কা, তরল বা দম্কা ভেদ, 

আমাশয় প্রভৃতি এবং অহিগ্ডি (এড়েলাগা ) ও দস্ভোদগমকালীন 

যাবতীয় গীড়! বিনষ্ট হয়। 

বালরোগাশনি শিশুদিগের অব্যর্থ ফলপ্রদ্দ মহৌষধ । ইচ্নার 

উপকারিতা দেখিয়া! মুগ্ধ হইতে হয়। 

এক শিশির মূল্য ১২ এক টাকা । ডাকমাশুল 1/ পাচ আন ।; 

তিন শিশির মূল্য ২০ টাকা । ডাকমাশুলাদি1/০ প(চি আনা। 

ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে গুল্ম, অসীলা, প্রত্যন্টীলা, তৃলী ও 

শ্রতিভূণী, গ্লীহা, যকৃত প্রভৃতি ৪০০ রোগ সমস্ত অচিরে বিনষ্ট 

হয়। 

এক শির ১২ উন ভাকমাশাদি1/৯ পীচ আনা। 

... তিন শিশির মূলা ২৪০ 1. ভাঃ মাঃ।৬/১ সাত আনা 



প্রসবান্তে আমাদের এই মহৌধধ প্প্রসূতারিষ্” সেবন করিলে 
কখনই সুতিকা রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাতে শীঘ্রই দুর্বল 
শরীর সবল, হুষ্ট-পুফট এবং যৌবনশ্ী পুনরাগত, পাচন্টাগি বদ্ধিত, 
স্তনহ্গ্ধ বিশোধিত ও কোস্টশুদ্ধি হয়। আমাদের এই প্রসুতারিষ্ট 

শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্পতা বৃদ্ধির, সার্ববাঙ্গিক অবসাদ ও শিথিলতা 
নাশের এবং নাড়ীর্দোষ নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট মহোৌষধ। ইহা! ব্যবহারে 
সত্য বিশোধিত হয় বলিয়া বে সকল শিশু দুষিত স্তনছুগ্ধ পান জন্য ভূর্ববল 
বা জজীর্ণাদি পীড়ায় পীড়িত, তাহার! বিনা চিকিওসায় আরোগ্য এবং 
স্তনপানে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়! থাকেন। 

« প্রসূভারিষ” কিছু দীর্ঘকাল থাকিলে নফটবীর্য্য হওয়ায় এবং মফঃ- 

স্থলে পাঠাইতে হইলে অধিকাংশ শ্ছলে ভাঙ্গিয় যাওয়ার সম্ভাবনা) এজন্য 

আমরা উহাকে রটিকারূপে প্রস্তুত করিয়া প্রসুতিবান্ধব নাম দিলাম । 
যিনি যে প্রকার চাহিবেন, তাহাকে আমরা তাহাই পাঠাইব। ফলতঃ 
ইহ প্রসূতারিউ অপেক্ষা গুণে কোন অংশে নান নহে। প্রসবান্তে 
প্রসূতিগণের পক্ষে ইহা অমৃত স্বরূপ ।, এ 

প্রসৃতবান্ধব এক কোটার মূল্য ছুই টাকা: াুলাদি /* ভিন আনা 
_প্রসৃতারিষ এক শিশির মূল্য ছুই টাক! ।. মাগুলাদি/ নয় আনা 



ব্রণ ও মেচেতার অব্যর্থ মহোষধ। 
এই মনোহর গন্বযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা ও ব্রণ প্রভৃতি মুখমগুলের বিকৃতি" 

চিহ্ন সকল বিদুরিত হইয়া মুখী সমুজ্ল, শুধত্বক্ কোমল, দেহের লাবপ্য বর্ধিত 
এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। বসন্তমালতী গাত্র ও ঠোটফটা, ছুলি, ঘামাচি, 
ভুলকণা এবং . ঘর্োদগমের জন্য শরীয়ের হুর্ন্ধ প্রভৃতি নিবারণের অতি উৎরুষ্ট 
মহৌষধ। বসন্ত মালতী অতি নুলারপব্য। আমর সাঁধারণকে ইহা ব্যবহীর 
কৰিবাঁয জন্য, অন্থরোধ কবি। 

এই শ্রেণী বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বদেশজাত প্ব্যথীরা প্রস্তুত আমা 

দের বসস্ত মালতী যে দ্দিগ্চ ও উপাদেয় তাহাতে আর অণুয়া্র সন্দেহ নহি। 
বিলাতী দ্বিন্ লোৌশন্ (8119 1,০০৭. ) ব্যবহার করিলে শরীরে যেরূপ উগ্রত! 
জন্মে, ইহাতে সেরূপ কিছুই হয় লা। 

বসস্ত মালতী প্রত্যহ ব্যবহার করিলে মুখযণ্ডলের শ্রী ও লাবণ্য বর্ধিত হয়। 
ইহাতে শরীর শ্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। মহিলাগণ ইহা! ব্যবহারে অপার আনন্দ ও 
প্রীতি অনুভব করিয়! থাকেন। 

এক শিশির মুল্য ॥৮০ দশ আনা। ডাকমীশুলাদি পাঁচ আন1। 
' তিন শিশির মূল্য »॥* দেড় টাকা । ডাকমাশুলাদি।/ সাত আনা। 

ছয় শিশিবু মূল্য ৩. তিন টাকা । ডাকমাশুলাদি ৮/* চৌদ্ধ আনা । 

হিন্দুকুলরবি প্রবল প্রতাপাদ্বিত:প্রীল কবিরাজ মহাশয়! আপনার প্রেরিত 

্ ' উ্ধাবলীর মধ্যে শীল যোধপুরাধিপতি 

: শ্রী মহারাজাধিরাজ যোধপুর- না মালতী” ছুইটা 

ূ ্ অতি উৎকৃষ্ট উধ। শরীরের ব্রণ ও মেচেতার 
মালতী বন্ন্ধে অতিমক্-- পক্ষে বড়ই উপকারী। গন্ধ অতি মনোহর। 

উল শরীক মহারাজাধরাফ যোংপুরাধিপতি প্রশংস! করিয়াছেন। মহারাম্ের আজামুসারে 
...ব্ষাহাছরের পারিবারিক 'চিকিৎমফ হুতরসিদ্ধ মহাশরকে লিখিতেছি যে, জাগনি অনুগ্রহ 
কাত ১৮৫ 4৯ ধা 'নিবারণচজ্জ করিয়া অতি শীষ আরও ॥হযপিশি বসন্তমালভী 

৯১০, ভিং পিতে পরিইয বাধিত করিযেন। 



ঠিকানা" প্রউপেক্নাখ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোাইই--কলিকাতা। ৩৩: 

রি 

পি ত 

সর্বপ্রকার বাঁধকের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গুধধ। 
ইহা! ব্যবহারে বাঁধক ও তহুপসর্ম-স্ধাতুকালে ভয়ানক যন্্রণা/ কষ্টরজঃ, 

উরুদেশে, তল্পেটে এবং কোমরের বেদনা ও ভারবোধ, মন্তকের কামড়ানি, 
কাপড়ে দাগলাগা, মানে ছুই জিন বার খতু হওয়া! ব! খারাপ বঙ্গের খতুআঁব 
হওয়া, খতুআাব পরিষ্কাররূপে না হওয়া, উদবে গুণ্াকুতি বৌধ হওয়া, মেজাজ, 
খিটখিটে হওয়া, সব্ধবদা গ বমি বমি করা, অরুচি, নিদ্রাল্পতা, ঝাঁপ দেখা, মন্তক- 
ঘূর্ণন, ভারবোধ, শীরিক দুর্বলতা ও আলম্ততাঁব, মনের অপ্রসরভা প্রভৃতি 
উপদ্রব দুরীভূত হইয়া মাসে মাসে অল্তা! বর্ণ বিশুদ্ধ রজঃ যথাসময়ে ও যথাবৎ 
পরিমাণে বিনাকেশে প্রবর্তিত হয়। এই মহৌধধ আাপ্রিকাল্ি বাটিক 
সেবনে বজঃ ও জবামু বিগুদ্ধ হয় এবং সন্তানোৎপাঁদিকা শক্তি জন্মে এবং উৎপন্ন 
সন্তান নীরোগ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘানুঃ এবং স্ত্রী সুস্থ, হষ্টপুষ্ট ও কাস্তিমতী হইয়া থাকেন। 
ইহা বাঁধক, শ্বেত ও বক্তপ্রদরাদি সর্বধপ্রফীর ভ্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ । 

৩০ বটিকা পুর্ণ এক কৌটার মূল্য ১1০ দেড় টাকা । 
ডাকমাগুলাঁদি ৬* তিন আনা, ভিঃ পিতে লইতে মোট খরচ ১1৬/* আনা! 1 

মুর্শিদাবাদের ন্প্রসিদ্ধ. এবং সুপগ্ডিত অন্বলপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমাটরণ থে 
জমিদার, ১ম শ্রেণীর অনারারিস্যাজিষ্ট্রেটে ভি, এল, এম, এস, মহোদয় বলেন_- 
ও লোঁকালবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়. বাধকারি বটিক! আনাইয়! বাধক বেদনার 
হরেকুষ মজুমদার বাহাছুর বলেন_” রোগিকে সম্পূর্ণ আর়োগ করিয়াছি। . :: 

মি যায় বাধকের 
তকৃষ্ট গধধ আমি দেখি নাই। আমার একটা ূ রঃ 

ফু জী ই যাদা়ক দীড়ারঅভীষ কট |. বর্ধমান বীশিমূব হইতে প্রীযু 
| কেনিরাপ. চিকিৎসার, হুক ': হবিদাস বন্ধ চৌধুরী মহোদয়. বলেন... 

গান নাই কিন্তু আপনাদের. বাধকারি বকা: : বাধকারি -বাটকা.. বাবহারে.: জী: 



৩৪ ঠিকানা--ঞীদেবেন্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাইট--ফলিকাঁতা 

সর্বপ্রকার হাঁপানি রোগের অব্যর্থ রা 
এই সিন্ধফল প্রদ মহৌষধ সেবনে সর্বপ্রকার কাঁসরোগ ও তচুপদ্রব সকল যথা- 

জর, পার্খশূল, বক্ষস্থেলে ব্যথা ব! ভারবোধ, সপৃষ কফ বা রক্ত নিচীবন, নিশাশ্বেদ, 
অশ্নিমান্দ্য, অধিক ভেদ বা কোষ্ঠবন্ধতা, হাঁপানি প্রৃতি ত্বরায় দুরীভূত হয়। 

আমানের “বাঁসারিষ্ট” হীঁপানি রোগের অদ্ধথিতীয় ওঁধধ। শ্বাসের টানে যখন 
রাগ বাহির হইতে যায, সেই সময়ে এক মাত্রা এবাসারি”সেব্ন করিলেই 
বুরিতে পারা যাঁয় যে, বাপ [রিষ্টের মত-উৎ গুকৃষ্ট ওঁষধ আর নাই। বাসারিষ্ 
ইঁপাঁনি বোগে বিশেষ ফলগ্র্দ ও পরীক্ষিত। আমরা শতকরা পঁচানব্বই জন 
রেগীকে ইহার উপকাঁরিত! উপলব্ধি করিতে দেখিয়াছি । 

হতাশ রোগীর! আর রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হইবেন না। আর নিরাশায 
প্রগীড়িত হইবেন না, আর জীবনকে বুথ ভারজ্ঞান করিবেন না; আমাদের 
ওঁধধ পরীক্ষা করুন; বিনা পরীক্ষায় কোন জিনিসের গুণ জানা যায় না। পরীক্ষা! 
না করিলে, বাসারিষ্ের অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিবেন না । 

মূল্য প্রতিশিশি ১২ এক টাকা | ভিঃ পিতে মোট ১/০মানা 

হাইকোর্টের অফিসিয়েটিং জজ মান: সুবিজ ডাক্তার এ আজিজ ডিস- 
নীয় শ্রীযুক মহেেনোথ রহ বাহন পিসি ঘটা মি: দি হই 

ধয়াছেন-- 
লিখিয়াছেন- 1 অতিসস্তোষের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিভেছি। 

যে, আপনার বণনা ঘটি বাবহারে আমার 
** আমার জোষ্ঠী পুত্রবধূ বহুদিবস কাস কাস বিদুরিত হইয়াছে। 

(যোগে কষ্ট পাইঠেছিলেন, বলা বাছুলা, অনেক .. 

প্রষায় চিকিৎস! কর! হইয়াছিল, শেষে আপনা- রাঁয় বাহাছুব শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র বায় 

খর দ্িকিৎসার গুণে এবং ফাঁসবোগের মহৌষধ আই, এম, ইঃ যহোঁদয় লিখিয়াছেন-- . 

জট বাবহারে তিনি সমপরণ আরোগ্য. জমি কৃছসাধয কানয়োগে এক শিশি 



ঠিকানা --শ্রীউপেন্তরনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং.কলুটোলাহীট-্কলিকাতা। ৩৫ 

অশ্বণন্ধা মুত 
রপায়ন ও বাজীকরণের উৎকৃষ্ট মহৌষধ । 

রসায়ন”ও বাঁজীকরণাঁধিকারোক্ত ওধধসমূহের মধ্যে বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত 
সর্বোত্কষ্ট। ধাহাদের শুক্র ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়াছে, ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতির জন্য 
ধাঁহাঁদের পুরুষত্ব সম্পূর্ণ ও অসম্পর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, বীহার্দের অকালে জর 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তীহাদের পক্ষে এবং যে স্ত্রীর রজঃক্ষয় বা রজোতুষ্টি 
হইয়াছে অথবা! ধাহাদের বন্ধ্যাত্ব-দোষ জন্থিয়াছে, সেই স্ত্রীদের পক্ষে এই ঘ্বত পরম 
মহৌষধ । ইহ! সেবন করিলে শুক্র ও রজঃ পরিবদ্ধিত, বিশুদ্ধ এবং জরায়ু 
দৌষবিমুক্ত হই! থাকে । এই স্বতের মাহাত্ে-বৃদ্ধও যুবার ্তায় বীধ্যবান্ হইয়া 
থাকেন। তস্বাস্থ্ ব্যক্তি ওঞএ:, তেজঃ ও ইন্জিয়ের প্রসন্নতা লাভ করেন এবং 
থালিত্য, পলিত্য ও বিব্ধি উৎকট ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হন। অশ্বিনীকুমার 
নির্মিত এই ঘ্বতের গুণের বিষয় শাস্ত্রে বিস্তারিতর্ূপে বর্ণিত আছেঃ ধ্থা-- 

ল্লীণেন্দরিয়াঃ ক্ষীণণ্ুক্র বৃদ্ধ! বালাস্তথাবলাঃ। হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রান্ঠেদং মাত্রয়া স্বৃতম্ ॥ 
ওজঃ স্বাস্থ্য তেঙজশ্চ গ্রসাদসিক্রিয়ন্ত চ। লভস্তে নু্য্যন্কাশো ভ্রাঙ্জতে বিগভত্বরঃ ॥ 
বৃদ্ধে! বৃষাগ্নতে স্ত্রীযু নিত্যং ঘোড়শবর্ষবৎ 1! নারীশাঞ্চ শতং গচ্ছেন্ন চ শুত্রক্ষয়ো ভবেং ॥ 
বন্ধ্যা চ লভভতে পুত্র বুদ্ধিসেধা সমস্থিতম্ । মাসমাত্রপ্রয়োগেপ বলিপলিতনাশনষ্. 1. 
খালিতাং তিমিরং ব্যাধীন্ বাতিকান্ কফপিতঙ্গান্। হস্তি র্ববান্ গদান্ শী্মস্বিত্যাং দির্শিতিং পুরা ॥ 

একপোয়া ঘবতের মূল্য ৮, আট টাকা । ডাকমাগুলাদি ॥৮* আনা। 
অর্ধ পোয়! ঘ্বতের মূল্য ৪ টাঁকাঁ। ভিঃ পিতে লইলে 81/* আঁনা। 

ময়মনসিংহ হইতে স্থপ্রসিন্ধ জমিদার সবিনয় নিবেদনমিদম্-- 
শ্রীযুক্ত বাবু বামরঞ্জন বায় চৌধুরী মহাশয়। আপনার প্রেরিত বৃহৎ অন্ধ 
মহোদয় লিখিয়াছেন_- : ; . .  স্কৃত ব্যবহারে আমি ঈশ্বরামগ্রহে গুক্রভারল্য 

আপনার ব্যবস্থামতে বৃহৎ, অঙ্গন্াস্বত ও ও খাতুদৌর্বল্য রোগে বিশেষ ফল প্রাপ্ত 
লোমলতারিষ্ট সেবনে নবর্জীরদ প্রাপ্ত হইরাছি।. বহি 
বৈকাছো জ্বর, প্রজাৰে. ধু টনি ও রা রঃ বৈকালে, ভ্বর, 'প্লশাৰে . ধ মু্ুহদর | 

2 রহ ্ নি 
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৩৬ ঠিকানা--্রীদেবেদ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাধ্রীট কলিকাতা! । 

শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ পুষ্তিকর ও শুক্রবর্ধক মহৌষধ । 
স্বভাঁবত; বা রোগ দ্বারা হূর্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঘ্বৃত যেমন পুষ্টিকর 

এমন আর কিছুই নহি । সর্বজনবিদিত এই বৃহৎ ছাগলাছ্ঘ ঘৃত ব্যবহার 
করিলে দিন দিন শরীরের পুষ্ট, বলবীর্য্যের গাঁচত! এবং পুরুষত্বের বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। উহা সেবনে অগ্নি, বল ও আম্ুঃ বদ্ধিত হয়। ইহা দ্বারা শরীরের কান্তি, 
মনের গফুল্লতা, মন্তিষ্ধের বলবন্তা, চক্ষু দী্থি, স্থৃতিশক্তির বৃদ্ধি, ক্রৈব্য ভাবের 
অপগম এবং সহিষুততা, দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রভৃতি নাঁনা উপকার সাধিত হয়; 
সকল প্রকার বাঁতব্যাধি। উন্মাদ, অপন্মার, নটগুক্র ও নষ্টার্ভব প্রভৃতি উৎকট 

রোগ নিবাবিত হইয়া থাকে । অতএব যে সকল হূর্বল ব্যক্তি বলপুষ্টির বা করেন, 
তাহাদের পক্ষে এই শাঞক্োক্ত পরম কল্যাণকর রসায়ন ঘ্ুতই যে পরম উপযোগী 
তাহা আঁর বলিবার প্রয়োজন নাই। পুষ্টির জন্য বুইৎ “ছাগলাগ্ঠ ঘ্বত”' অতি 
উৎকৃষ্ট ওঁধণ। আমাদের ছাগলাগ্ দ্বতের গুণ জগছিখ্যাত। ইহার গুণের 
বিষয় শাস্তে বিস্ৃতরূপে বর্ণিত আছে। 

এক পোয়া ঘৃতের মূল্য ৪২ টাকা । ডঃ মাঃ1/০ নয় অ 
অর্ধপোয়া স্বতের মৃল্য ছুই টাকা । ভিঃ পিতে লইলে ছুই টাক! পাঁচ আনা । 
অর্ধসেরের মূল্য আট টাকা । ভিঃ পিতে হইলে আট টাকা বার আন! । 

মানবাঁজারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রংপুর বাঁজবাটী হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত 
বাঁজা কিশোরী প্রসাদ নারায়ণ | মহারাজ কুমার যুধরাজ শ্রীঘুক্ গোপাল 
দেব বাহীছুর লিখিয়াছেন__ দাস রায় চৌধুরী বাহাছুর 

আপনাব অকতিম হচ্ছ লখান খয়াছেন--- 
দু আনাইয়। উহা ব্যবহারে একটা উদ্মাদ লিখি 
রোগীকে সম্পূর্ণ আবোগা করিয়াছি। এততিন্র |. আমি একটি আত্মীরকে আপনার 
পরখন যে উবধ জনাইয়া থাকি, তাতেই | ব্বহচাঁগকার্দ্ি ছুতি সেবন করাইয়া 
'শাতীত ফল দেখিতে পাই। আমি আপ- | ঈল্দর উপকার পাইয়াছি। আপনার বৃহৎ 

ও ধর্দাতীর লোকের সর্ধদা : ছাগলাস্য স্বত যে অতীব উতর, তাহা বেশ 



ঠিকানা-_ উপেন্্রাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কণুটোলাইট্রট ₹-কলিকাতা । ৩ 

সর্বোৎকৃ্ট রক্তপরিষ্কারক পুঠ্িকর রসায়ন । 
পারদ সেবনে বিংবাঁউপদংশ বিষে অথবা তন্ট কোন কারণে শোৌঁণিত বিশেষ 

রূপে দুষিত হইয়া ঘদি শরীরে চক্র, মন্থর বা ঘামাচিবু স্তায় চিহ্ন অথবা কলি কাল 
দাঁগ বাহির হয়, কিংবা হস্ত ও পদতলে, মস্তকে ও চিবুকে ঘা হয়, তাহা হইলে 
আমাদের কৃত হরহল্ী বযায় সেবনে তি সত্বর এমন কি এক সপ্তাহ মধ্যে 
ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

এই ভয়ঙ্কর বন্ত ছুষ্টিকোগে শহারা আলোগা লাভে হতাশ হইয়াছেন, তাহী- 
দিগফে আমরা বৃহৎ জুরবন্লী কষায় ব্যবহার করিবার জন্ত অনুরোধ করি। ইহা 
ব্যবহারে নিশ্চয়ই হতাশ প্রাণে আশার অঙ্কুর সঞ্চারিত হইবে । এবং পুনবায় 
সাংসারিক সুখ উপভোগের ইচ্ছা বলবতী হইবে। অবশ্ই আমদের সুববল্লী 
কাছের সমস্ত গুণই ইহাতে সম্ব্রূপে বিদ্ুমান আছে। ইহাতে পারদাদি কোন 

টুষিত ধাতু নাই। 
এক শিশির মূল্য ২।০ আড়াই টাক1। ভিঃ পিভে জইলে ৩০১ জনি । 

বিশুদ্ধ পঘ্মমধু। 
চক্ষুরোগের মহৌষধ |. 

সকলেই জানেন বে পদ্মমধু চচ্ষুরোগের মহৌষধ । . কিন্তু পল্লুমধু কি 
প্রকার তাহা অনেকেই চিনেন না। অনেকে বিশ্বাস করিয়া সাধারণ 
মধুকে পল্মমধু বিবেচনা করিয়া চচ্কুরোগে ওয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু 
তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়' থাকে ১* হুতরাং পল্মমধু 
বাবছারের সময় তাহার গন্ধের প্রতি লক্ষা রাখা উচ্িত। যে মধুতে 
পল্পের গন্ধ-নাই, তাহা পল্মধু নছে। আমাদের পদ্মমধ শ্রাগ মাত্রেই 
চিনিতে পার! যায়। : স্থুতরাং- প্রতারিত হইবার কোন লম্তাবনা নাই। 

 স্ুল্য ১ তোলা ১২ এক.টাকা |. ভিঃ পিতেলইলে ১৬/% টাকা 



৩৮ ঠিকানা" ্ীদেবেনরনাথ সেন কবিরা, ২৯ নং কলুটোলাই্রী--কলিকাঁতা। 

ভাক্কষর রস 
কোষবৃদ্ধি ও দূষিত জলজনিত গীড়ার মহৌষধ | * 

₹. এই মান্্ষধ দেবনে কোযবৃদ্ধি ( একশিরা ও কুরগু ), গণুমালা, 

গলগণ্ড ও অর্ববূদ প্রভৃতি দুষিত জলঞ্জনিত যাবতীয় গীড়া এবং তছুপ- 

সর্গ--জ্বর, আনাহ, অরুচি, টন্টনানি কর্ঘনব পীড়া, কোন্টবনৃতা, 

পুরুষত্হানি, স্ফ্তিহীনতা প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক উপদ্রব সকল নিশ্চয় 
'নিবারিত হয়। ভাস্কর রস ব্যবহার করিলে আন দ্বারা “ট্যাপ্” করিয়া, 

জল বাহির করিতে হয় না। ইহার গুণ লোকে যতই শুনিতেছেন,ঃ' 

ততই ইহার শ্রাতিপত্তি ও সমাদর বন্ধিত হইতেছে। নিয়মিতরূপে এইস্র 

ওঁধধ ব্যবহার করিয়া শত শত ব্যক্তির কুলসংক্রামিত পীড়াও একেবারে 
প্রশমিত ছুইয়াছে। কোধবৃদ্ধি নিবারণের এরূপ ওষধ আর নাই। 18০7 

একমাসের ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার তৈল, এব প্রকার বটা ও: 

এক প্রকার চূর্ণের মূল্য ৫৯ পাঁচ টাকা । ডাকম'গুলাদি 

. ।* আট আনা" 

সবিনয় নিবেদনমিদং-- মান্তাবরেযু-- 
মহাশয় ! নিমলিখিত ঠিকানায় আর 'মহাঁশয়দিগের তষধালয় হইতে এব 

১৫ দিনের ব্যবহীরোপযোগী ভাস্কর রস মাসের তাস্কর রস আনাইয়/ছিলাঁম 
পাঁঠাইবেন। ভাস্কর রসে আমার কো তাহা ব্যবহারে বিশেষ সন: উপকার, 
বৃদ্ধির উপকার হইরাছে। ইতি পাইয়াছি। ইতি 

প্রীরাজেন্্রকিশোর রায় । * 
শ্রীজহুরিলাল মজুমদার । . পোঃ বড়বাজার ধানাকোডারবাসা, . 

পোষ্ট কুলিঙানি ( হশেহর ) ময়মনসিংহ | 



ঠিকানা--গ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরা্গ, ২৯ নং কলুটোলা স্টা-কলিকাঁতা। ৩৯ 
১০ 

রাবারের 

ভামঘেন কগুর। 
(ছানির মহৌষধ । ) 

ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে চক্ষুর ছানি ক্রমশঃ পাত্লা হইয়া অনৃশ্ঠয 
হইয়া যায়। চক্ষুতে অস্ত্র-চিকিৎস।র প্রয়োজন হয় না। অনেক বুদ্ধ ব্যক্তি 
আমাদের ভীমসেন কপূর ব্যবহারে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন। 
ভীমসেন কপূর অনেক চক্ষুরোগীকে অনিশ্চিতকর অন্্র চিকিৎসার হস্ত 
হইতে নিছ্নৃতি দান করিয়াছে। বীহারা অল্লবয়সে দৃষ্টিশক্তি হান্নাইয়াছেন, 
ভীমসেন কপূর ব্যবহারে হারা শীঘ্রই দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে 
আর কোনও সন্দেহ নাই। চশমা ব্যবহার করিবার অগ্রে একবার 
আমাদের ভীমসেন কর্পূর ব্যবহর করিয়া দেখা উচিত। 

এক তোলার মূল্য ৪২ টাকা । * 
ভিঃ পিতে লইলে ৪৬/* টাকা । 

সবস্বস্র এ জজ সজল । 
উওকৃষ্ট রসায়ন ও বাজীকরণ ওঁধধ। 

নিখিলজ্ানশ।লী পুজতম আর্য্য মহধিগণের প্রস্তত “মকরধবজ”- 
রসের হ্যায় উৎকৃষ্ট ওষধ যে পুরথিবীর কোন জাতির চিকিৎসাশান্ত্রে আছে, 
এরূপ বোধ হয় না । আর্ধ্যচিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ মহৌষধ আছে বলির! 
প্রত্যেক হিন্দুসন্তানই গর্ব করিতে পারেন। “মকরধ্বজ রস” সর্ব্বোৎকৃষ্ট 
মহৌষধ । জরাজীর্ণ নিতান্ত বৃহ্ধগণও ইহা! সেবনে যুবাঁর হ্যায় বল বীর্য্য- 
যুক্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহার গুণের বিষয় বিস্তর লিখিত আছে। . 

এক সপ্তাহের মূল্য ৪ চারি টাকা । 



৪*  ঠিকাঁনা--প্রীদেবেহ্্নাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলস্ট্ি্ --কলিকাতা 
চে পাই 

অড়গুপন্বলিজাল্িত ও অরপ্নত্ঘটিত্ত 

জগছ্বিখ্যাত ঘর্বরোগন্থ বলকারক মহৌষধ । 

বিশেষ যন্ ও সতর্কতার সহিত আমরা নিজহস্তে মকরধবজ প্রস্তুত 
করিয়। থাঁকি, ইহাঁর গুণ অব্যর্থ ও জগন্দিখ্যাঁত ? 

উপকারিতায় ইহা! অতুলনীয় । 

সকরধবজ ষে সর্বরোগের মহৌষধ, ইহা কোনও ভাঁরতবাপীর অবিদ্দিত নাঁই। 
..শোক্্োক্ত বিধি অনুনারে বথাষথরূপে প্রস্তত হইলে মকরধ্বজের ন্যায় সর্বরোগন্ণ 

' বলকারক ওঁষধ এজগতে অতি বিরল । অন্ুপানবিপেষে ব্যবহত হইলে ইহা ছারা 
অজীর্ণ, ক্রিমি এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত পীড়া, উৎকট ব্যোঁধির অস্তে বা! স্ত্রাগণের 
প্রসবাস্তে দৌর্বল্য এবং জীর্ণ ও জটিল রোগশস্কর সকল ত্বরায় নিবাবিত হয় ॥ 

অতিশয় অধ্যয়ন, কিংবা অপর কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম জন্ত ধাতু- 
দৌর্বন্য, মস্তিষের হীনবলতা স্থৃতিণক্তির অল্নতা, চক্ষুর জো।তি:হাস ও শিরঃগীড়া! 

" প্রভৃতি এবং শিগুদিগের উৎকাসির ইহা এক অব্যর্থ মহৌমুধ। জরাজীর্ণ -বৃদ্গণও 
শান্ত্রোক্ত আমাদের মকরধবক্ত নিয়মিতন্ূপে ব্যবহার করিলে সবল ও" কার্যযক্ষম 
হইয় থাকেন। আতুর্কেদশাস্ত্রোক্ত মকরধ্বজের ন্যায় অস্ভুতগুণসম্পন্ন সর্বরে'গের 
ওঁষধ জগতের কোন চিকিংসাশাস্ে নাই। যে স্কলন্ব্যক্তি শরীরকে বহুকাল 
নীরোগ ্বাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের মধ্যে মধ্যে “মকরধবজ” ব্যবহার করা 
অবশ্য বর্তব্য। 

_- জামাদের হ্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ বিশুদ্ধতা ও রোগনাশকতা শির... গুণে 
অগহিধ্যাত। স্বাধীন নৃপতিবর্ম এবং দেণীয়-_ধনী, মানী, বাঁজ| প্রঙ্জা সকলেই 

. ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া! থাকেন। ফলত: . আমাদের, মকরধবজের বিক্রয়া- 
: ধিক্যই আমাদের উন্নতির একটা প্রধান কারণ। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ডিনীদের ইহা 

বন্ততই প্রাঁণরক্ষক 1. 

_সাতপুরিয়ার মুল্য ১২ একটাকা। ভি: পিতে লইলে ১, আনা? 
তি চিপ) ডাকথাতবাছি ছানা 

॥ 22) 



ঠিকানা-__প্রীদেবেনীথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাইট--কলিকাতা। ৪১ 

বায়ুরোগর শাস্ত্রীয় তৈল। 

মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্ববপ্রকার বায়ুরোগের উৎকৃষ্ট শী-শ্ব হতো দ্ধ 

ধীহারা একাঙজহীন হইয়!ছেন, যে ব্যক্তি অর্দিত, জিহ্বাস্ত্ত, হমুস্স্ত 
প্রভৃতি উৎকট গীড়ায় আক্রান্ত, অথবা বাহার উন্মাদ ব! নূর প্রস্ভৃতি 

রোগগ্রস্ত, তাহাদের সকলের পক্ষে এই তৈল অম্ৃততুল্য। . বন্ধ্যা রমণী 

এই তৈল ব্যবহারে সর্ববগুণসম্পন্ন বীরোপম পুত্ররত্ব লাভ করেন। 
মূল্য একপোয়া ৩১ তিন টাকা । 

ডাকমাশুলাদি নয় আনা । 

মহীশঙ্খ হটা। 
ইহা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ। মন্দাগ্নিত্ব নিবন্ধন অন্নপিত, 

অন্্শূল প্রভৃতি যে দমস্ত কষ্টসাধ্য রোগ জন্মে, তাহাও ইহা সেবনে 

নিবারিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে-_ 

সম্ভোবহ্িকরী. চৈব ভস্মকঞ্চ নিষচ্ছতি। 

ভুক্কাকণস্ত তশ্যান্তে খাদেচ্চ গুঁড়িকামিমাম্। 

 তথক্ষণাজ্জারয়ত্যাণড সরববাজীর্শবিনা'পিনী ॥. | 

: এক সপ্তাহের মুল্য এক টাকা । 

1». আনা মাশুলে অনেক প্তাহের:উধধ মায়) 



&২ ঠিকানা" প্রীউপেন্্নাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোনাষট্ট--কলিকাতা। 

মালতী রসায়ন 
ন্বঙ্ছ-্মত্র ও মুক্রান্তিলাল্লেল্স অহেবজ্যপ্র। 

ইহা! ব্যবহারে সর্বপ্রকার বছুমূত্র, মধুমেহ এবং মুত্রাতিসার ও তছপসর্গ-- 
হ্তপদাদ্দির জাল, অনিবা্য মুক্জবেগ, মুখশেষ, তৃষণ, ক্ষুধা মান্দ্য, কোঠ্কাঠিন্ত, 

শারীরিক ও মানসিক দৌর্ধল্য, ঘৎস্পন্দন, সর্ধাঙ্গে পাও্তা, মুখমণ্ডলের মাঁলিন্ত, 
চচ্ষুঃ কোটরপ্রবি্, হস্ত পদাঁদির শোথ এবং পুরুষত্বের হানি প্রভৃতি নিবারিত 
হইয়। শরীর বলিষ্ঠ এবং হ্টপুষ্ট হয়। 

: . বহুমূত্ররোগ কৃচ্চুসাধ্য স্বীকাঁর করি, কিন্তু হালতীরসীয়নও এই রোগের উপ- 
যুক্ত ওষধ। যেদকল বহুমূত্ররোগী বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে 
সমথথ হন নাই, স্তাহাদিগকে আমরা আমাদের মালতী রসীয়ন ব্যবহার করিবার 
জন্য অন্থরোধ করি। স্মাততী জ্রস্লাক্মন্ম ব্যবহারে শত. শত চলচ্ছক্তি- 
ব্লহিত বহুমূত্ররোগী আরোগ্য লাঁভ করিয়া পরম সুখে নীরোগ শরীরে সংসারযা। 
নির্বাহ করিতেছেন । 

ছুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী ঢুই প্রকার ওষধ এবং 
অর্ধপোয়া তৈলের, মুল্য ৫২ পচ টাকা । 

ডাঁকমাশুলাদি ॥* আঁট আনা । ভিঃ পিতে লইলে মোট পাঁচ টাকা আট আনা । 

- যোগরীাঞ্জ তিল । 
” আস্মবাতেজ্স সহবজ্ঞ্খ। 

হ্হা মর্দানে সর্ধপ্রকারি বেদনা- পৃষ্ঠ, পার্থ কটা প্রভৃতির ব্দ্লো $; আঘাত" 

প্রাণ্তিও পতিত হওয়ার ভগ্ঠ বেদনা, যোঁচড়ান জন্য বেদনা, খুটীনড়া এবং 
সর্বপ্রকার শ্কিকবেদনা সত্বর নিবাবিত হয়। ্ 

স্যোগল্লাজ তৈল সর্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন বাতের সিদ্ধ ফলগ্রদ 
স্টাধধ |. ইহা! ব্যবহারে গেঁটে বাত লীত্ব 'নিবারিত হয়। দুরারোগ্য কৃ্ধুসাধ্ 
প্রকার বাত ইহা ব্যবহারে উপসর্গের সহিত শীষ প্রশমিত হইয়া থাকে । 

কা 1 “ভিঃ পিতে..লইলে- ১// গাঁচ.আনা 



টিকানা--শ্রীউপেন্ত্রনাথ সেন কবিরাজ ২৯ নং কলুটোলাহীট,_কলিকাতা। ৪৩ 

রোহিতাদি কষায় 
যকৃতের মহৌষধ । 

ইহা বিধিপূর্ববক সেবন করিলে যরুতের সংবৃদ্ধিঃ বেছনা, রক্ত হইতে 
পিত্তহরণ শক্তির অল্লতা এবং যকৃন্দোষ, জ্বর) পাু, কামলা, কাস, 
শোখ, শমিমান্দ্য, কোন্টরোধ, দৌর্ববল্য ও নিদ্রানাশ গ্রভৃতি শীঘ্র নিবৃত্ত 
হইয়৷ থাকে। ৃ 

ধাহাদের চক্ষুঃ হুরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে এবং ধাহাদের শরীর হরির! 
'হইতেছে, তাহারা এই মহোৌধধ ব্যবহার করিলে অল্প দিবসে নির্দোষরূ প 
আরোগ্য লান্ত করিবেন। ইহা পাওুরেগের অব্যর্থ মহৌষধ । 

ইহ। সাহস পূর্ববক বলা মাইতে পারে যে, রোহিতাঁদি কষায়ের ম্যায় 
বকৃদ্দোষ নিবারণের উৎকৃষ্ট ওষধ আর নাই। 

এক শিশির মূল্য ১২ টাকা । ভাকমাশুলাদি //০ নয় জানা। 

গো গিলাজঢ 
ধাতুদৌর্বল্য ও প্রমেহের মহৌষধ। 

 সূর্যাতাপে বিগলিত হইয়া শিলাজতু পর্ববতত-গাত্র হইতে নির্য্যাসবত 
নির্গত হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ. শিলাজতু আজকাল ছৃপ্পাপ্য হইয়। 
উঠিয্াছে। আমরা অনেক চেস্টা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া নেপাল 
হইতে বিশুদ্ধ শিলাজতু সংগ্রহ করিয়াছি । শোধিত শিলাজতু ব্যবহারে 
সর্বপ্রকার প্রমেহ» পাথরী, বাত, সর্বপ্রকার রর্তীদোষ, বাতরক্ত প্রভূ 
তি কঠিন রোগ্ন সকল সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। 

ও এক. তোলার মুল্য ১২ একটাক!। 



শিরংশুলাদ্রি রস্ময় 
ম্ধপ্রকাল্র শিল্লোলোপেক্স অন্থযর্থ হোৌষল্ব। 

| শিরঃশুলের যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা, যিনি দুর্ভাগ্যবশত; এই পীড়ায় ভূগিরাছেন, 

ভিনিই বিশেষরূপে অবগত আছেন। সামান্ট্ূপ মাথা! ধরিলে শরীর যেরূপ অব 
সন্ন, মনঃ যেরূপ উদাঁস ও যন্ত্ণাময় হয়, তাহ! দেখিলেই শিবঃশূলের ভয়ানক কষ্ট 
অনেকট। অন্থমান করা যাইতে পারে । এই পীড়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবাঁর 

জন্থ অনেকে কায়মনোবাক্য মৃত্যু কামনা করিয়! থাকেন, অনেকে এমন কি 
আত্মহত্যা পর্যযস্ত করিতে উদ্ধত হন। বীহ'রা এই যন্থণাদায়ক শিরঃশূল পীড়ায় 

পীড়িত, তাঁহারা আমাদের পস্পিক্রগস্গুলাডিত জঙ্লাম্রম্ম ব্যবহার করিলে 

ক্রমে আরোগা লাভ করিবেন । | 

. ইহা দ্বাবা মণ্থ!ধর], মাথাভাঁর, মাথাকামড়ান, ঝন্ঝনানি, দপ্দপানি, গ্রীবা, 
জর ও অক্ষিকুটে শুলানি, আধকপাঁলে, শিরে!রোগ এবং তহ্পসর্গ--বমনঃ কর্ণে 

পৃষ, চক্ষে জলপড়া ও মন্তাগ্রহ (গ্রীবার শিব। টানিগ্গা ধরা ) অনিদ্রা মস্তকের 

ভার ও শুন্ততাবোধ, কো।ষ্ঠবদ্ধতা, মনের অস্থিরতা, অগ্নিমান্দ্য, পেটভার ও গার 

বেদনা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ ত্বরায় নিবারিত হইয়। থাকে । শিরঃশুলান্দডি 
রসায়ন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই পীড়ার উপশম উপলব্ধি হয়। 

এক মাসের ব্যবহারের জন্য ছুই কৌটা ঁষধ এবং ছুই শিশি তৈলের 
মূল্য ৫ পাঁচ টাকা । : ভিঃ পিতে লইলে মোট ৫1০ টাক! । 

নুপ্রস্দি ১৭০৪ পৃজাপাদ | ময়মনসিংহ বনগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত 
শুক রায়সাহেব কালী কষ মুখ পাব্যায় মহোদয় খান "| বৈকুষ্ঠলাল কা 

[নাদের শিরঃশুলপন্রি রান ব্ধহা'রে লিখিয়াছেন_- : 
৮১০৮ লাস | . আপনার প্রেরিত শিযঃপৃলাকি রায় ূ 

উদ জে ক্রি -উবধ |: ..:-). ব্যবহারে আমার্.রিশেষ উপকার হইয়াছে... .. 



ঠিকানী-_্রউপেকরনাথ সন কবির; ২৯ নং কলুটোলাইট--কপিকাতা। ৪৫ 

বাতরক্তের অব্যর্থ মহৌষধ । 
বাঁতরক্ত বা রক্ত খারাপের নীড়া ষে অঠি ভয়াবহ রোগ, তাহা 

বলিৰার আবশ্টাক নাই। ইহ। যে কুষ্টরোগের প্রসূতি, তাহা সকলেই 
ভঞাত অ'ছেন। বাতরক্ত পীড়া জানিতে পারিনামাত্র তাহার চিকিশুস! 
কর! নিঠান্ত আবশ্যাক ; কারণ পীড়ার স্থাযিত্বে উঠার গুরুত্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়, এমন কি অধিক দিনের পীড়া হইলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া দাড়ায় । 

সেইজন্য পীড়া প্রক'শের পর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া রোগের চিকিৎসা 
করা কর্তব্য । 

মহৌধধ শোণিতা্কৃত সেবনে সর্বপ্রকার বাতরক্ত অর্থাৎ রক্ত. 
খারাপ রোগ ও তদপসর্গ যথা-“হস্তপদাদির অখথব। সার্ববাঁসক জ্বালা, 
শারীরিক ভারবোধ, অঙ্গের অবসাদ, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, স্থানে স্থানে 
কৃষ্তবর্ণ বা বিকৃত চিহ্ক, - সুচীবেধবদ্বেদনা৯ আলহ্থ, অবসম্তা, 
শ্রমক্লিষ্টা, নাসিক! ও কর্ণের স্ফীততা, কোন কারণে শরীরের কোন 
স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদণ! ও. শীপ্র আবোগা না হওয়া 
এবং দেহের বিবর্ণচা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া! থাকে । ইহা অচিরোতপন্ন 
এবং অল্পদোষজাত বাতরক্তে অসাধারণ উপকার. করে। এ 

আমাদের 'শৌণিতাধুত সর্ববপ্রকার টি অসৃতের যার 
উপকার করিয়া থাকে। .. 

এক মাসের র্যবহারোপষোগী দুই প্রকার রি এবং দেড় 
পোয়া তৈপের মুলা, ৮২টি উাফ।.. 



&* ঠিকানা শীদেবেক্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোদার_-কলিকাতা 

স্্রাসাম্ডন্ষ চল । 
যখন শ্বাস কাসের প্রবল যন্ত্রণায় প্রাণ বহির্গত হইতেছে বোধ হয়, 

যখন এই রোগের দারুণ কষ্টে জগৎ অন্ধকার এবং শ্বাসাবরোধ হইতেছে 
অনুমান হয়; যখন যাতনায় উন্মন্তপ্রায় হইয়া রোগী মুকুমুছঃ স্বৃত্যুকে 
ভাকিতে থাকেন, সেই সময়েও এই মহৌষধের অল্পমাত্র ধৃম গ্রহণ 
করিলে তৎকালের জন্য ইপানির টান বন্ধ হয়। পিঠ সাঁটিয়া ধরা, পেট- 
ফাপা, মুচ্ছিতভাব প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রণা ও রেশ দূরীভূত হইয়া 
যায় এবং শরীর খোলস! ও মনঃ প্রফুল্ল হয়। এই উতকট গীড়ার জন্য 
ধাহারা এক কালে নিদ্রাস্তথুখে বঞ্চিত ভ্ইয়াছেন, তীহারা ইহ! ব্যবহারের 

পর গভীর নিদ্রাস্থখ অনুভব করিতে পারেন। এই মহৌষধ প্রত্যেক শ্বাস 
€ হাপানি ) কাসরোগ্ীর পুর্ববাহে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। 

এক শিশির মূল্য ১২ এক টাকা। 
ভিঃ পিতে লইলে ১/০ আনা । 

শ্বিগোপাল তৈল। 
এই তৈল বাত, পিত্ত ও কফোন্ভুত অশেখবিধ রোগ নাশ করে এবং 

শুক্র, ওজঃ ও বল বৃদ্ধি করে। বিশেষঃ উহা ব্যবহারে বিবিধ বায়ুরোগ 
ও বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ, অপন্মীর, উন্মাদ ও সর্বপ্রকার 

শুল প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর হুষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট হয়। 
[হাতে শ্রীলোকদিগের গর্ভ সংস্থাপিত হয়, ইহার গুণ শাস্ত্রে বিস্তর 

র্িত আছে। | | 
| এক পোৌঁয়ার মুল্য দশ টাকা । : 



ঠিকনাঁ-_প্রীউপেক্জনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ লং কলুটোল ট্াট--কলিকাভা। ৪৭ 

ধাতুক্ষীণ, শুক্রতারল্য ও ধ্ব ভঙ্গের মহৌষধ । 
ধ্বজভঙ্গ পুরুষের যেরূপ মনঃপীড়াদাঁয়ক ও লজ্জাজনক পীড়া, এরূপ বো আর 

ছিতীয় নাই। পুরুষত্ব বিহীন পুরুষের জীবন বিড়ম্বনাময়। তিনি কি দিবসে কি 
রাত্রিতে, কি শয়নে ও কার্ধ্যক্ষেত্রে সকল সময়েই ছুর্বির্ষহ মনঃকট্ে প্রপীড়িত। 

তাহার মন: সদাই উদাস, হ্ৃদয় শূন্ত, স্ত্রী পুত্র পরিবার বেষ্টত এই স্বর্ণসংসাঁর, 
কাহার নিকট অপার ও অকিঞ্চিংকর। পক্ষ'স্তরে ক্লীব ব্যক্তি খুরূপ হেয় যে 

তীহার মুখদর্শনকরিলেও পাঁপ হয় এবং শুভ যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে । এরপ জঘন্ত, 

ও স্বৃণার্থ পীড়া যাহাতে না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রতোক ব্যক্তিরই যে সর্বতোঁ 
ভাবে চেষ্টা করা উচিত তাহা বলা নিশ্রয়োজন। সঞ্জীবন রসায়ন ব্যবহারে 
ধাতুক্ষীণতা পীড়া নির্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং ধ্বজভঙ্গ হইবার আঁশঙ্কা 
নিঃসন্দেহরূপে তিরোহিত হইয়া থাকে । ইন্দ্িয়ের সামর্থ্য ও টিনা বৃদ্ধি হয়। 
অপিচ ইহা! ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ | 

প্রথম যৌবন ম্বভাবন্ুলভ দোষে অতিশয় ইন্দরিয়াসক্তি অথবা! পুরাতন প্রমেহাদি 
রোঁগহেতু যে শুক্রতারল্য, দৌর্বল্য, পুরুষত্বের হানি, ইচ্ছাকালে অন্ুদগম, সঙ্গম- 
লময়ে শীঘ্র শুত্রক্ষব্রণ অথবা স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন কিংবা স্মরণ মাত্রেই রেতঃপাত 
প্রভৃতি ব্যাধি--এই ওঁষধ সেবনে অচিরে দুরীভূত হয়। ইহা দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি, 
অনিদ্রা, পুরুষত্ব বুদ্ধি এবং মস্তিষ্ক ও স্সাু সত্বর বলিষ্ঠ এবং পেশী সমস্ত সতেজ হয়। 
হহা ধাতুক্ষীণ ও ধ্বজভঙ্গের মহোঁষধ। ওীঁধধ সেবনের তিন চাঁরি দিবসে 
মধ্যেই রোগী “সঞ্জীবন রসায়নের” প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতে পারেন ।' 
বুসাম্বন ও বাজীকরণাধিকাঁরে এই মহোধধ “সপ্ধীবন রসায়নের” ন্যায় উৎকৃষ্ট ওঁষধ্, 
অতি বিরল। " 

একমাস ব্যবহারোপযুক্ত একপ্রকার তৈল, একপ্রকার বটিকা! 
| ও এক প্ররার মোদকের মুল্য ৮২ আট টাকা | 

.. ভাঁকিমাশুলাদি-1৮/* ছয় না । ভি: পিতে লইলে মোট: 



৪৮ ঠিকানা ইদেববন্্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলা্রট কলিকাতা ) 

দক্ররোগের ন্যায় অশাস্তিপ্রদ ব্যাধি অতি অল্পই দেখা যায়। এই 

রোগ আক্রমণ করিলে লোকের লজ্ভা-সরম থাকে না; অবিরত চুলকাইতে 

হয়, রস পড়ে, কাপড় নষ্ট হয়, মনের সর্বদা! অশান্তি ঘটায় এবং স্থুন্দর 
দেহও কুৎসিত দেখায় । আমাদের এই মহৌধুধ ব্যবহারে সর্বপ্রকার 
দ্র ( দাদ) ছুই এক দিবসের মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে, একবার 

প্রশমিত হইলে মার পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহা ব্যবহারে 

কোন প্রকার দুর্নন্ধ ও ভ্বাল! যন্ত্রপ! হয় না। 

এক শিশির মূল্য ।০ চারি আনা। ডাকমাশুলাদি তিন আনা। 

ুচ্ছা ( হিষ্ঠিরিয়া ), অপন্মার (ম্ৃশী ) প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। 

এই মহৌষধ ব্যবহারে যাবতীয় উত্কট বায়ুবিকার যথা মুচ্ 
“€ হি্রিরিয়া ), অপন্মার ( ম্বগী ), যোষাপস্মার, অনিদ্রা, উন্মাদ ও চিত্ত- 
বিকার প্রভৃতি প্রশমিত হয় । 

. সোম সব মৃচ্ছ্টারোগের অব্যর্থ মহৌষধ । মুগ্ছ রউপক্রমকালে এই 
' খাওয়াইলে আর রোগাক্র*মণের ভয় থাকে না|. 

বীহাদের আদৌ নিত্রা ছয় না, তাহাদের পক্ষে আমাদের “সোমাসব* 
উ্রপকারী।, 

& এক টাকা] : িঃ দিনে মোট খরচ ১//০. 



ঠিকানা--শ্রীউপেন্রনাথ, সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাইটাট--কলিকাতা। " 

ভারতবাসীর পক্ষে সর্বোৎকুষ&ট লালসা | : 

য 
পারদ ও রক্তদ্ুষ্রির অব্যর্থ মহৌষধ ।.. 

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার কণ্ড, বাত, রক্তদু্ি, দক্রুঢ 
সর্বপ্রকার চন্ম্রোগ, পারদবিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত, নিশ্চয়ই নিরাকৃত .. 

হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ববল্য, কৃশতা ও ধাতুঙ্ষীণতা : 
প্রভৃতি দুরীতূত হইয়! শরীর সবল, পুষ্ট এবং চিত্ত প্রফুল্প হয়। ইহার 
ন্যায় পারাদোষ নাশক ও রক্ত পরিষ্কারক ওঁধধ আর দৃষ হয় না। . 
উপদংশ বিষে ইহার ম্যায় উৎকৃষ্ট ওঁধধ আর নাই। ভারত্তবাসীর পক্ষে 
বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহ। বিশেষ উপকারী ও উপযোগী । ইহা 
খাইতেও বেশ সুমি । রঃ 

এই দেশীয় লালসা এরূপ রাসায়নিক সংযোগ-টি শেষে প্রস্তুত মাছে 
যে, সকল সময় ও সকল ঝাতুতেই বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণ নিধিবন্ধে ইহা .. 
সেবন করিতে পারেন। বীধ| সালসা সেবনৈ গৃহে আবন্ধ থাকা প্রভৃতি . 

যেরূপ কঙটকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ কিছুই রি 
করিতে হয় না। | 

এক শিশির মুল্য দেড় টাকা । ডাকমাণুলাদি 1/+ আনা। 
তিন শিশির মুল্য গ৭* পনর'সিকা।,: 'ডাকষালাদি ৮০/৯ আনা). 

ছয় শিশির, ৭12টাকা।.: ভাকমাঁলাদি ১1 হেড় টীকা 



৫০ িকানপ্ীদেব্নাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাইীট--কলিকাঁতা। 

_সুরবল্লী কষায়ের যি ূ 

সুরবল্লী কষায় পারদের একমাত্র মহৌষধ। 

*শারদ ব্যবহার করির্লে শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া যাঁয়। আমাদের নুরবাী 

বায় ব্যবহার করিলে মল মূত্র ঘর্ধাদি দ্বারা শরীর-মধ্যস্থ পারদ শীঘ্র শীন্ত বহির্গত 

তইয়। আসে। কয়েকদিন মাত্র সুরবল্লী কথায় ব্যবহার করিয়া প্রজা ধরিয়া 

বাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নিজে হুক্মু শক্ম পারদরেণু পড়িয়! রহিয়াছে । 

াঁহাদের শরীরে পারদ আছে, তীহ'রা মুরবল্লী কমান ব্যবহার করিলে নিজে নিশ্চয় 

চিরকালের জন্ত নীরোগ ও কাধ্যক্ষম থাঁকিবেন, তছিষয়ে সন্দেহ নাই । ূ 

সুরবল্পী কষায় উপদংশের একমাত্র ভরসাস্থল। 

উউপদংশ (গরুমি ) বিৰ শরীরের অতি ভয়ঙ্কর শক্ত । আমর অহঙ্কার পূর্বক 

বলিতে পারি যে, সুরবন্ী কষায় উপদংশবিষ-নাশের জগতে অদ্ধিতীয় সর্বদতণসম্পঞ্ 

ওঁধধ। নুরবী কায সেবনে উপদংশজনিত বাত ও অন্যান্ত' উপসর্গ গ্রশৃমিত 

হইয়। থাকে। মাতৃহঞ্চ ফেপ শিল্তর জীবন বক্ষার প্রধান উপায়, মুরবল্লী কাযও 

সেইরূপ গ্রমিরোগির বৌগমুক্তিব স্থাস্য-সংস্থিতির সর্বশ্রেষ্ঠ ওধধ। স্তরবল্ী 

কষাঁয় অমৃততুল্য, ইহাতে কোন প্রকার দুষিত পদার্থ নাই। 

স্ুরবল্লীকষায়ে ঘ! ফোড়া চুলকানি আরোগ্য হয়। 

... দুষিত রক্ত জন্যই ঘা, ফোঁড়া, চুলকানি প্রভৃতি ব্যাধি হইয়! খাকে। নুববন্লী 

বু বহার কিল পপ পরত হয যে সকল ব্যক্তি 

“ফোড়া, চুলকানি, বক্র ও অন্তান্ত চর্মরোগ কষ্ট পাইতেছেন, তাহীরা নুরবললী, 

ধার করুন, কমতি সী সরু পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইবেন 

পর হয়।: ইহাতে কুধাবৃদি-ধ. কোঠগুন্ধি হইয। থাকে: .... 



ঠিকানা প্রাউপেন্্রনাথ সেন কবিরাজ ২৯ নং কলুটোলাট্র-_ কলিকাতা, ৫১ 

আুরবলী কষায়ে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। 
ববণতরক্ত গীড়া অতি ভয়ানক । ইহার নামে সকলেই শিহরিয়া উঠেন, 

কিন্ত আমাদের সুরব্ী কষায় সেবনে লক্ষ লক্ষ বাতরক্তরোগী আরোগ্য হইয়! 
পরমমসুথে সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিতেছেন । 

স্ুরবল্লা কষায় সর্বোত্রু্ট পুষ্টিকর রসায়ন । 
জ্ঘাহারা রুগ্ন, জীর্ণ ও দুর্বল- কিছুতেই শরীর শোঁধরাইতে পাঁরিতেছেন ন! 

এবং মোটা ও তাজ। হইতেছেন না, তাহারা সুরবল্লী কষায় দিন কতক ব্যব্হার 
করুন, শনীরে স্ফুত্তি পাইবেন এবং হানি শশধরের স্তায় দিন দিন হট্পুষ্ট ও 
কান্তিবিশি্ট হইবেন । 

রবী কথায় বাতের অমোঘ ত্রহ্গান্্র। 
ইহা ব্যবহারে নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কৃদ্ভুসাধ্য বাত পীড়া শীপ্ নির্দোষন্ধপে 

প্রশমিত হয়। 

ক্ুরবল্লী কষায়ে বলবীর্য বন্ধিত হয়। 
শ্ুগবান্ চরক কহিয়াছেন যে “বিশুদ্ধ শোঁণিত প্রাণিগণকে বল, বর্ণ ও 

নুখাযুঃ সমন্বিত করে এবং প্রাঁণিগণের প্রাণ শোণিতের অন্গুগমন করিয়া থাকে: 
বিশুদ্ধ শোঁণিত ব্যতিরেকে শারীরিক বল সংরক্ষিত বা বন্ধিত হওয়া অসস্ভব। 

শৌধ্য, বীর্য, পুরুষকার গুভৃতি গুণনিচয় শারীরিক বলের উপর বিশেষরূপে 
নির্ভর করে। উগ্ভমশীলতা, অক্রিষ্টতা, উৎসাহ প্রস্ভৃতি গুণাবলী জগতে যশন্ী 
হইবার একমাত্র উপায়। সেই সমন্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে হইলে 
অথবা! সাংসাঁতিক সুথভোগ সম্যক্রূপে উপভোগ কনিতে হইলে, ঝাঁরীবিক 
সামর্ঘের অর্থাৎ বিস্তদ্ধ শোণিতের সংরক্ষণ বড়ই আবশ্যক ॥ ফলত; শরীরী 
মানবের বিশুদ্ধ শেণিত ধেরূপ কল্যণিপ্রদ এরূপ আর কিছুই নাই । আমাদের 
সুরবন্পী, কষার ব্যহ্ারে শোঁণিতের সমস্ত অপবিপ্রত! বিদ্ুরিত হইয়া! রুধির বিশুদ্ধ 
ও নিশ্ঘল হইয়। থাকে | রক্তবৃদ্ধির ইহা অতি উতর ওঘধ। 

স্ুরবল্লী কষায়ে বর্ণ সযুজ্্বল করে । 
অমস্থণ ত্বক কেবলমাত্র কুরূপতার বৃদ্ধি করে-লাগাঁজে দাগবিপিষটব্যক্তিটে বযকিঠ 

সাধারণের নিকট বিশেষ লজ্জিত ও কুষ্ঠিত বাকিতে হয়।.. গাঁয়ে বি 
স্থাকিলে গুরুঞনের.নিকট :ও.ভদ্রসধাজে যাভীযাত করা ; বিপজ্জনক. 



চে 

1৫২ ঠিফাঁনা_-ছদেবেন্্নাথ সেল কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোাাটকাঁ লকাত।1. 

হয়। মনুযা-্শরীপে শোণিত বিকৃতিপ্রাণ্ড হইলে শরীরের স্বাভাবিক বর্ণও বিকৃত: 
হইয়া থাকে । দুষ্ট শোণিত উত্তমব্ধপে বিশোধিত হইলেই : গাত্রের বিকৃতচিহন 
বিদ্ুরিত এবং বর্ণ স্বাতাবিক সুন্বর হইয়া থাঁকে। আমাদের সুরবল্লী কথায় 
সর্বগুণসম্পন্ন রক্তপরিফারক ও :রসায়ন। ইহা দ্বারা পুরাতন অপরিস্কত শোঁণিত 

বিশোধিত হয় এবং প্রত্যহ পরিশোধিত উৎক্ট নূতন শোঁণিত দেহে যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপন্ন হইয়া থাঁকে,/তজ্জন্ত সুরবল্লী কষাঁয় কিছু দিবস ব্যবহারের পর বর্ণ সমুজ্ছল, 
ত্বক লুন্দররূপে যহ্থণ এবং দেহ প্রভা' ও কান্তি বিশিষ্ট হয় । 

স্থরবল্লী কষায় মানবের পরম বন্ধু। 
ঘজাশর্ণদেহী চিন্তাক্রি্ট ও জীবন্মংত রক্ত ছুষ্ঠ মানব ইহা কিছুদিন সেবনের পর 

হইতেই শরীরে সংমর্থা, দেহে বল, মনে উৎসাহ ও প্রাণে স্ফৃর্তি পহিয়া থাকেন 

এবং জীবনের ভোৌগ্য বিষয় পুনরায় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে সম্থ হন । 
স্থরবন্লী কষায় শরীর হইতে রোগের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত করিয়া দেয়। বিনি 
ভ্ুল্রছলী ম্যাক্স ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই ইহার উপকারিতা 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ভারতবাঁসীর পক্ষে বিলাতী সাঁলসা অপেক্ষা ইহা 
বিশেষ উপকারী ও উপযোগী । 

সুরবল্লী কষায় সর্ধ্বঝতুতে ব্যবহার করিতে পারেন। 
এই সাঁলসা এইরূপ রাসায়নিক সংযোগবিশেষে প্রস্থত হইয়াছে যে, সকল সমর 

সকল অবস্থাতেই বালক, বুদ্ধ, বনিতা---রোগী, অরোঁগ সকলেই নির্ধিষ্কে ইহা 
সেবন করিতে পারেন। বাঁধা সাঁলসা সেবনে গৃহে আবদ্ধ থাঁকা প্রত্ততি যেরূপ 
কষ্টকর নিয়ম ্রতিগান করিতে হু ইহাতে সেরাপ করিতে হয় না। ইন খহিডে 
শুম্থাছু এবং ইহ'র গন্ধও অতি উত্তমূ। 

 আনল্বলী বচজ্থাকি সর্বজনবিদিত, রক্তপরিক্ষারক এবং উঠ 
ুষটিবর্ধক ।-. ইহা বিশুদ্ধ সুরবঙ্গী অর্থাৎ সালসার সাঁবভাঁগ. হইতে প্রস্ত। 

টহাতে পারদ বা অন্ত কোনি দৃবিত ধাতু নাই। ইং যারা পোপিজ বিশোধি, 
ীর: পুট, মন: উল্লসিত ও. সথাসথ্য পুনস্থাপিত হয়। নস 

মূল্য ১1, টাকা. ছাকমাশুলানি1/ আরা 3. 



ঠিকানা. ীউপেন্রনাথ ঙ্েন কব্রান, ২৯ন্লং কলুটোরা ইট --কলিকাঁতা। ট
ি 

ভাক্তারগণের অভিমত--- 

কলিকাতা শ্প্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার বঙ্গের উজ্জলতমবত্ী (0৩, কশেল 
স্রীযুক্ত আর, নিউজেন্ট ফিজিসন, সার্জন কে, পি, তপ্ত ই, &. 11,000, নু, 

এবং একুসার মহোদয় লিখিয়াছেন--. 19. 1,. 1. ৪. ₹ নিটারি কমিশনার. 

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীদেবেক্্াথ সেন ও বেঙ্গল মহোদয় লিখিয়াঁছেন-স্” 
শ্রীউপেন্রনাথ মেন কবিরাজ কৃত হৃরবল্পী কষায় অতি দুরারোগ্য চ্দররোগ ও শারীরিক 

দেহ হইতে উপরংশ ও পারদ বিষ বিছুরিত বিকৃতচিষ্জে এবং পারাদোষে /দছুরব্গী বায় 

করিতে অব্যর্থ শিসম্পন্ন। | বাবহারে সন্তোবজুন্ফ ফল গাইরাছি। 

বঙ্গের সুসন্তান দেশ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত 
ডাক্তার বি, কে, বন্ধ, 0, 1, 11, গৌহাঈির ভূতপূর্ব সিবি্ন সার্জন 

. ৪. মহোদয় লিখিয়াছেন্- "শ্রীযুক্ত ডাকার এলেক্জাপাঁর এ ফ্যারমি 
আমি "হুরবনী কঘায়ের,। শৌণিত শোধ- 18.155.0. 7718 ১. মহোদয় 

কত! গুণের বিষয় বিশেবরূপে অবগত হইয়াছি। বলেন 

বাধারণ শ্া্া রক্ষার ওপুির ইহা অভ্যতষ্ট  সর্বদহকার রুটি গীড়ায "ছুরবরী কায 

রিল? ব্যবহারে সন্ভোবরীনক ফললাভ করা যায়। 

বিলাঁতে উপাধিপ্রাণ্ত লুপ্রসিদ্ধ 
ডাক্তার বহ্মানাম্পদ প্রীধুক্ত ডি,এন্য. শেপিত ও চর্মরোগ সমন্ধে কলি- 
চট্টোপাধ্যায় 9, &. বা. ৪. &. 0, কাতার প্রধান ইংরেজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত 

[ এডিনবরা ] মহোদয় লিখিয়াছেন-_ জে, এ খ্যাগিন ই 0:00, 0. . প্রবন্মী টা করে এবং 14 9.3, ধু, ঝর, মহোদয় বলেন-। 

উহ! ব্যবহারে রোগীর পীরে বলের সঞ্চার. 7১৯ ০০০ 0০০১৭, 

ইয়া থাকে। কোনও রোগের পর. এই উদর খুরবী. কর্ারের .. রপোষকতা 
বাধহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার গাওয়া বি খা বত আছে তাহ] ভা" 

০৮৪ কারনে দাই 
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০স্নান্ম ১ভভল। | 
বাযুরোগের মহৌষধ । 

সোম তৈল যথানিয়মে ব্যবহার করিলে সর্বপ্রকার উন্মাদ মুগ 
অপম্মার ( মৃগী) চিত্তবিকার ও শিরোধূর্ণন প্রভৃতি রোগ সকল অতি 
ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা শবীরের উত্তপ্ত শোণিত শীতল করিয়া 
শরীয়ের পোষণ ক্রিয়া বৃদ্ধি করাতে শরীর সবল ও পুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর 
গীড়া সকলের আশু প্রতিকার করিয়া থাকে । বিশেষতঃ বায়ুজন্য যে 

স্তম্ভিত ভাব, বাক্যরাহিত্য, অধিক বাঁকাকথন, মনঃ হু করা) আত্মহত্যার 
ইচ্ছ] প্রভৃতি ভয়ানক মনোবিকার, অত্যন্ত ক্রোধ, ভুল বকা বা! হঠাণ 
সক্রোধে চীৎকার, বুহিভ্রংশ, অনুচিত কথন, হাস্ত, ভয় ও হস্তপদাদির 
কম্পন বা দাহ ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। 

যে সকল ব্যক্তির মনঃ অশ্ির ও চঞ্চল, সাংসারিক কার্যে বা অপর 
কর্তব্য কাধ্যে ধাহাদের ইচচ্া হয় না এবং ধাহারা মনে সুখ পান ন| 
অথবা ধাহাদের মন£সমিবেশ করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে কিংবা 
হৃমিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ছে, তাহাদের পক্ষে এই.«সোম তৈল” অতি 
উৎকৃষ্ট । যে সকল ব্যক্তির ধাতু বায়ু প্রধান, তাহারা যথানিয়মে এই 
তৈল ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

এক পোয়ার মুল্য ৪. চারি টাক।। 

ডাকমাশুলাদি 1/০ নয় আনা । 
রর রি রিআতেজেটি 

- ৫সনাস্মনাঞ্ আ্রচন | 
মেহরোগাধিকারে “মোমনাথ «স” একটি প্রসিদ্ধ ওষধ। ইহা 

রনে সর্ধবপ্রকার মেহ ও মুত্রদোষ দিবারিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে-_ 
 শপ্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি বহমূত্র্চ সোমকম্। 

 মৃত্রাতিসাবমত্যুগ্রং মুতরাঘাঁং ঈদারুণম২॥৮ 

এ: এক স্তপ্তাহ $ষধের মুল্য ২২ টাকা। 
ডীকম!গুলাদি ৬/*:তিন-আনী।. 
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সামলতা রি 
স্নাহবিক দুর্ববলতা শিবারক ও 

স্মরণশক্তি রৃদ্ধিকারক অদ্বিতীয় মহৌষধ 
এই পরম কল্যাণকর সোমলতারিই্ট ফর্থাবিধি সেবন করলে শরীরে 'নৃতন 

রক্তকণিকাঁ সকল উৎপন্ন হয় এবং শরীরের স্সীয়ুশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া হুর্বল শারীর 
যন্ত্র সকলকে সবল করে। ইহাতে দেভের পু) শুাত্রর বুদ্ধি, সবপ্রদোষের নাশ, 
মনের প্রহুল্রতা, উৎসাহের বৃদ্ধি, মস্তিঘ্বের বলোঁপচয়, চক্ষুর জ্যোতি ও ম্মরণ- 
শক্তির বৃদ্ধি হয়। | 

অল্পমেধাসম্পন্ন বালকবাঁলিকা ও অধিক অধায়নশীল ছাত্রগণ ইহা দ্বারা অচিরে 
মেধাবী ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাঁকেন। মস্তিষ্কের বল-বুদ্ধি করিতে হইলে 
্লোস্মলততা্ি:ষ্ট ব্যবার কর! অবশ্ঠকর্ভব্য ; অপিচ মেধাশভ্তির ধিকরণে 
ইহার স্তায় তীয় ও ওষব আর জগুতে দুর্িগোটর্ হয় না.) .'জী-৪ চি 
ব্ক্তিরা ইহা কিছুকাল সেবনে দিন দিন, কান্তি ও পুতি হেন? উঠা 
রৌগের মহৌধ্ব । 

যে সকল ব্যক্তি আপনাকে জী রিট স্যবরদি 'খনে করেন রহ বে. 
সকল ব্ক্তির কোন প্রকার কার্য, করিত: ট টয না; যে দল আাক্তি 
মনে কিছুতেই সুখ ও প্রর্ডি পান লী আমাদের উীয়িলভারিউ উনের ভরত 
ব্যবহার করা উচিত। 

'সোন্নলতাি”; এরর গদি করে এয়া মনের 
বিষতাঁ এবং শারীরিক রোগ-প্র€ণ৩' বিবি করে ২লাননলকাভিষ্ 
এই সকলের অমৌঘ ওঁধধ।' 

এক শিশির মুল্য ২২ ছুই টা র 

হই শিশির মুল্য ৪ চারি টা ॥ ডাব 
তিন শিশির মৃব্য রে পা ্ রা ্ গা টা 

,. ছয় শিশির মুন ১৭ টাকা নিন ভা 



৫৬ ঠিকানা ্রউপেন্্রনাথ সেন কবিরা, ২৯ নং কলুটোলাই্ীট--কলিকাতা।+ 

হিমাংও বটিক 
সর্বপ্রকার মেহরোগ্সের অব্যর্থ মহৌষধ । 

আমাদের হিমাংশুবটিকাঁর ন্যাঁয় সর্বপ্রকার মেহরোগের সুন্দর ওঁধধ এ 

জগতে আর নাই! এই ওঁধধ ব্যবহার করিয়া কাঁহাকেও বিফলমনোরথ হইতে 
হয় না, যাহারা শত শত ওঁধধ ব্যবহারে মেহগীড়া হইতে আঁরোগ্য লাভ করিতে 

পাঁরেন নাই, স্টীহারা এই অবার্থ ফলগ্রদ মহৌষধ “হিমাংগুবটিকা” ব্যবহার করুন 
মেহপীড়া হইতে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন প্রতাহ শত শত হতাঁশ মেহরেগি 

হিমাংশুবটিকার অমোঘফলদাতৃত্বগুণে নিরাময় হইয়। পরমন্তখে সংসারযাতা! 

নির্বাহ করিতেছেন। 
আমাদের হিমাংশু বটিকা-_গ্রমেহ গীড়াঁর অতি আশ্চর্য্য 'ফলগ্রাদ ওঁষধ। 

মাঁসকাঁলোৎপন্ন যেহগড়াঁয় হিমাংশুবটিকার ফল অব্যর্থ নৃতন মেহগীড়ীও ইহা 
ব্যবহারে শী নিবাবিত হইয়া থাঁকে। 

এই “হিমাংগু বটিকা» বাধার কৰিলে সকল প্রকাঁর নুতন ও পুরাতিন 

গুমেহ। গুন ক্ষন প্রভৃতি ত্বরাঁয় পদনিত হয় এবং প্রস্রাবের জালা, মুত্রবেগ, 
পুকুঃ সদা কা 7: হিপ 1১ জব, অনি, চহ্ষুর জ্যে'তিহীনতা, 

৪১ পাদ: ০০৯৮১ সবুর অবসার্চ এবং মস্তিষ্কের মৌর্বল্য ও শৃন্তাতা 
তি মাঁখতীহ ২জ। উপ তি হিদুরিত হইয়া শরীর সবল ও মনঃ 
শ্র্ডিযুকত হই থৃও ৮. এ 

র্. 

চি ্ পেন ৬ মীন ীগ উপশম হয যে, ফল দর্শনে রোগী সমধিক 
আঁশ: এ হইত গাব :অর্ধএেকান মেহরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাঁইিতে হইলে 
০০ করিয়া কিমান টা ব্যবহার ককুন। রোগ শীন্্ 

ৃ | টন হ€ - অব্যাহতি তি সাংসারিক 



ঠিকানা--্রউপেজনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাইট--কলিকাভা 7. ৫৭ 

অগ্নির ভুষ্টিই উদদরাময় রোগের প্রধান কারণ; সেই রা 
হইতে বাধু, পিত্ত শু কফের প্রকোপ জন্মে এবং সেই বাতাদির এরকেলে 

আমাশয় পক্কাশয় মলাশয় ও গ্রহণী প্রভৃতি সমস্ত কোস্টিযন্ত্ সে জী 
থাকে। ম্ৃতর়াং উদরাময় রোগে আহার পরিপাক পায় না এবং জি? 

অপরিপাঁক হেতু, অপিচ আমাশয় পক্কাশয়াদি বিশেষ বিশেষ কোষ্টযন্রের 
বিকৃতি নিবন্ধনই উদ্রাময় রোগের নানা মুস্তিভেদ হয়। 

আমরা উদরাময়ের সন্নিকৃষ্ট কারণ, বিপ্রকৃষ কারণ ও অধিষ্ঠান 

প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃি রাখিয়৷ হেতুবাধি প্রশমক এমন কতকগুলি 
উপাদানে এই “হুতাশন বা” নামক মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছি যে, 
ইহা দ্বারা অশ্ির দীপ্তি, বাঁতাদি দোষের প্রশমন ও কোষ্টযন্ত্ের বিশুদ্ধ 
হইবে, ভুক্তত্রব্য সম্যক্ .পরিপাক প+ই.: এবং উপরি উত্ত ফে কোন 
প্রকার উদরাময় উপস্থিত হউক না! কেন, নিশ্ছ রর তাহার শান্তি হুইবে। 

অপিচ যাহাদের দিবারাত্রে অধিক বাহো-হয়। হর জলে পবা নাও 

ছুতাশন বটা তাহাদের একমাত্র মহৌফধ।. হ্যা দা দিন দিত যত বাধা 
হইতে থাকিবে এবং কোন্টের সমত্ব গনি রী ইন্টপে। এ ১. 
হুতাশন বটা সেবনে ক্রমে ক্রমে প্র: ওং গীরিপাক-শা ১৫71 রঃ 
যে, আকণ্ঠ ভোজন করিলেও ভাহ].:8০75. হউছা বাণ. ই 

সিত পক্ষী শশধরের তার দন লগ পু ্া লাকা টি 



৫৮ ঠিকানা দ্্রদেবেন্রনাথ সেন কবির্জ, ২৯ নং কলুটোলাই্রীট --কলিকাতা। 

অস্মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী। 
চরক-মৎহিতা ৷ 

7 আবাদ পগস্রিচব আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার এত গৌরব দেখিয়া এবং 
হত উদ ১ঙ্করণ নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, আমরা! চরক-সংহিতা মুদ্রিত 
কাটি এ বং ইততে একট -ন্ুবিস্থ  সুচীপত্র দিয়াছি। এই হুচীর সাহাঁষ্যে 

/স্ক্লেই সহজে চরকের মনু অবগত হইবেন। দেবনাঁগর অক্ষরে মুদ্রিত । 

মূল্য ৫২ পাঁচ টাকা । ডাঁকমাঁশুল-1%5 | 

চরকের বঙ্গীহৃবাদ। 
* ধাহারা ভাঁলরূপ সংস্কৃত জাঁনেন না, তাহাদের নিকট ছুব্বোধ চরক-সংহিতা 
অভি লুখবোৌধ্য ও মনোহর বলিয়া প্রতীতি হইবে । : ইহা বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত । 

মূল্য ৫. পাঁচ টাঁকা। ডাঁকমাণ্তল ॥%* আনা। 

্াঁয়ার্সেদ কার | 
৩ পু পুত পৃ ৮7 | তত পারেন, সেই উদ্দেশ্টে নূতন ধরণে 

আন. 5 শ্তিল ৩০ তিন আনা । 

সুক্র্জৎহিত | 
নিল: ও জনোনুগ্ধকত দত উহা পাওয়া যাইত না বলিয় বুধমগ্ডলী 

বাক্ষিস শকশি, করিগেন: ভু |] শন্থরোধে আমরা বনু অর্থব্যয় করিয়া 
ভাস ১১ টা গযানিত লিং থর কাগজ ও মুদ্রাঙ্ণণ উৎষট। 

জা [ ডঃ ভ'এাগুল, 19, না। 

০ একক পাঁচটাকা.: 



ঠিকানা-_ভ্ীউপেন্্রনাথ জেন কবিরা, ২৯ নং কুটোলাইই কলিকাতা । রে 

সুশ্ুদতের বঙ্গানুবাদ 
শুশ্রুতের সরল ও হৃদয়গ্রাহী অন্নবাদ প্রকাশিত হইল । ইহা পাঁঠ করিলে 

দর মহোদয়গণও বিশেষ আনন্দিত হইবেন; ইহা সুক্রুতের ব্গভাধায় অনুবাদ 

ও টীকা] । 
মূল্য ৫২ টাঁকা। ডাকমাশুল ।%* আনা । , 

টি 

শাজ ধর । 
ইহা একখানি অতি প্রাচীন আহ্ুর্ষেদীয় শান্ত গ্রন্থ ; ইহা তিন খণ্ডে বিতক্ত। 

ইহাতে নিদান এবং চিকিৎসাঁদি নানা! জ্ঞাতব্য বিষয় মূল শ্লোক ও প্রাঞ্জল অগ্রবা 
সহ প্রকাশিত হইয়াছে। 

মূল্য ১॥০ টাঁকা। ডাঁক্মাশুল ৬০ 'আনা। 

রসেক্দ্রসপার-সং্এ্রই |. 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন আঘু্বেদ চিকিংসাগ্রন্থ, মূল টীকা! ও বঙ্গানুবাদ সহ মূল্য ২২ 

ডাঁফম:শুল ৩৬০ আনা । 

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ | 

এতাঁদৃশ বৃহৎ ও উতরষ্ট আমুর্কেদীয় চিকিৎসা! গ্রন্থ এতাবৎকাল 'প্রকাঁশিত 

নাই । ইহাতে প্রত্যেক অধিক লিদানভেদৈ চিিছিাদি । ৈউ। নেও 

আছে । €র্থ সংস্করণ ১৬৩৩ পৃষ্ঠা সম । 
রি 

ম্ল্য ৬1০ টাকা 1 "875 ৮৫) 

চক্রুদত্ত। ( লটাক গ্লীনুবাদ । 
যৃতগ্রকার আযমুর্বেদীয় সংগ্রহ 71 "গ্রন্থ আছে, চঞ্দও তগ্ত) এ 

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । মূল, টীকা ও অস্থবা্ এ: মূল্য £ টাকা ভাকঘাশুল:। 

ভাবপ্রক। 
উৎকষ্ট সংগ্রহ চিকিৎসা রথ) দর টি কউউদের কপ লহ; 

্িত হইঘাছে।- মূল্য ২৫৭ টাকা, ও ধুর; 



তি ঠিকানা-পরীদেবেক্মনাথ সেন.কবিরাঁজ, ২৯ নং কলুটোলাইটি--কলিকাতা 

পাচন-সৎগ্রহ । 
ইহাতে রোগের লক্ষণ এবং বম পিত্ত কফ ভেঙে প্রত্যেক রোগের পাঁচন, 

সুহিযোগ, ওষধ, তৈল, ঘ্বৃত, চর্ণ ও মোঁদক সমস্তই দেওয়া হইয়াছে এবং কি 
অন্ুপাঁনে ওঁষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহা ক্রয় 
করিলে মূল্যের অন্ততঃ সহলগ্ুণ ফল পাওয়া যায়। 

মূল্য ॥* আর্ট আনা মাশ্ডল ৬* তিন আনা! 

সটাক সীনুবাদ-- 

মাধবনিদান । 
'আমুর্ষ্বেদ, পাঠার্ধীদের ইহাই সর্বপ্রধান পাঠ্য পুস্তক । এরূপ সর্বাঙ্গনুন্দর 

পুস্তক আর নাই। মূল্য ১॥* দেড় টাক । ভাকমাশুলাদি ৬* তিন আনা । 
নিদীনে4 বঙ্গীনুবাদের মুল্য ॥* আট আনা। 

দ্রব্যগুণ। 
এই পুস্তকে চিকিৎসা! কাধ্যে ব্যবহাধ্য ও আহারীয় সমস্ত দ্রব্যের গুণ এবং 

তাহাদের পর্য্যায়া্দি সবিস্তর লিখিত হইয়াছে । ৬** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

মূল্য «* বার আন । ভাঃ মাঃ 1৩০ সাত আন! । 

নৃজীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ। 
+ঠ এই " এপনীল ছ '৬ দেখিবার ও শিখিবার অত্যুৎষ্ট 

উপ।4 

মা “৮ সহ 1৮* আনা। 

এ পে, ৪ পন কবিরাজ 

১৪৮১ এ ১ নাথ মেন কবিরাজ । 
পু প ?িসা-খি এ খধধালয় । 

ই; ,১১০।১১ কলিকাতা । 












